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 ١٨٠٥ سنة علي حكمه  ٢٠٠بمناسبة مرور 
 
 
 

            محمد مورو-                                   لماذا انهار مشروع محمد علي  ؟     د
 
 
               فذة، كـان          وشخصية                                                                  شك أن محمد علي كان يتمتع بمواهب نادرة، وقدرات متعددة             ال

                 كـان ذكيـا            بسهولة،                           ً                                             شجاعا منذ أن كان جنديا بسيطًا، قوي العزيمة رابط الجأش ال ييأس             
                     باالسـتفادة مـن        مصر                                                        وإال لما استطاع أن يتدرج من جندي بسيط إلى والي                           ولماحا وداهية   

       ً     وأسـطوالً         ضـخما                                                           ً            توازنات القوى وضربها بعضها ببعض، كان شديد الطموح، أنشأ جيشًا           
                   واسـعة، قـوي               إمبراطورية                                                                    قويا، وحاول أن يمد أمالكه قدر ما استطاع، بل أراد أن يكون             

                        والمصانع الحديثـة،          الضخمة                           لما أنشأ أعمال العمران                                            اإلرادة محب للعمل، عالي الهمة وإال       
                      التي أبـديت علـى              باالعتراضات                                                              ويحكى عنه أنه لما شرع في إقامة القناطر الخيرية وسمع           

                       هذا صـراع بينـي        إن    "      جوابه                                                          المشروع والعقبات والمصاعب التي تحول دون نجاحه كان         
                                   وكان محمد علي سياسيا بعيـد        ،    "       الصراع                                                    وبين النهر العظيم، ولكني سأخرج فائزا من هذا         

                                                    السويس أعرض عنه، إذ رأى أنه سـيؤدي إلـى               قناة                          عرض عليه مشروع حفر         لما  "      النظر
                                                    إليها وجعلها هدفا للدسائس االستعمارية، بمـا              األطماع                                    تدخل الدول في شئون مصر واتجاه       

             حـت قنـاة              أنا فت     إذا    : "                                         يؤثر عنه أنه قال في هذا الصدد             ومما                            يؤدى إلى ضياع استقاللها،     
                                                                  ثانيا، والبوسفور سيؤدي إلى ضـياع السـلطنة العثمانيـة،                  بوسفورا                     السويس فأنني أنشئ    
                                                                مصر لألطماع أكثر مما هي اآلن، ويحيق الخطر بالعمل الذي                 تستهدف                     وبفتح قناة السويس    

      " .    بعدي                   قمت به وبخلفائي من 
                  على بعد النظـر                                                          رأيه ذلك وسوف نناقشه فيما بعد، إال أنه يدل              على                 كنا ال نقره        وإن  

                                              شركة إنجليزية طلبـت إليـه أن يـأذن لهـا       أن "                 هذا الصدد أيضا   في                    السياسي، ويحكي أنه  
                                                                           في ميناء السويس تزيد من اتساعها وجعلها مرفأ كبيـرا فـأبى أن                  هامة                بإجراء إصالحات   

                                                                           لم يطمئن إلى مد سكة حديدية بين مصر والسويس علـى يـد شـركة                     وكذلك             يجب الطلب،   
                                             ً                               أن اتفق وإياها على إنفاذ المشروع عدل عنه خوفًا من امتداد النفـوذ               وبعد   ،                إنجليزية أخرى 

  .    لمصر          البريطاني 



                 تسـببا فـي           شخصيته                                                              كانت تلك مميزات محمد علي فإن هناك عيبان هامان في                وإذا
                  عامة، وهـذان          اإلسالمي                                                                   تدميره وتدمير مشروعه وألحقا أشد المخاطر بمصر خاصة والعالم          

   ).           والتاريخي     والحس                                االفتقار إلى الحساب االستراتيجي -  اد      االستبد (            العيبان هما 
                  فهـو الحكـم           مطلـق                         وإذا كان هناك شر      -                                         كان هناك شر في ذاته فهو االستبداد           وإذا

              وال يتفـق            اإلسـالم،                                                                       المطلق والديكتاتورية، وأي حكم مستبد فهو بالضرورة يعادي مبادئ          
                       إلى اإلنسان فـي كـل     اهللا            ا أنه رسالة                                                       والفطرة التي خلق اهللا الناس عليها، واإلسالم ذاته بم       

                            هو أساسا دعوة للحرية،          عليها                                                              زمان ومكان منذ بدء الخليقة وإلى أن يرث اهللا األرض ومن            
  .               والحكم المطلق      والقهر                                              وهو دعوة لتحرير اإلنسان من كافة أشكال االستبداد 

       حـوال        واأل         الظـروف                                                                  فاالستبداد شر في ذاته واالستبداد شر مطلق، ومهما كانـت              ً إذًا
           اليسـوغه           الشـرعية                                                                واألوضاع واألزمان واألماكن فما زال االستبداد مرفوضا من الناحيـة    
             تحـت أي              االسـتبداد                                                                        ظرف أو مكان أو وضع أو ما شابهها من حجج المستبدين، وما زال              

ً           الظروف عامالً أساسيا في تدهور األوضاع والوصوًل إلى أسوأ                                ً           النتائج       .  
                   في ذاته فهـو        عدل                                 شورى والحرية، وإذا كان هناك                                      كان هناك خير مطلق فهو ال          وإذا

                  يقـوم عليـه         الذي                   الجهاد هي األساس    -     العدل-      الحرية-          والشورى -                     الشورى والحرية أيضا  
                 فـي تحريـر           األمـة                                                                           النظام اإلسالمي ، وإذا كان الجهاد هو فعـل إيجـابي ألداء رسـالة               
                    أنه عمل إيجابي        وبما   ،                                                                        المستضعفين فهو إذا وسيلة من أجل الحرية وإنهاء االستبداد والقهر         

                            يحقـق فعـال إيجابيـا         أن                                                                     فهو عمل يستند على الحرية، فما لم يكن اإلنسان حرا ما ستطاع             
                       ظهور مستبد عـادل            إمكانية                                                              واحدا، والشورى والحرية هما ضمان العدل، ويكذب من يدعي          

         تكـن                        إلى مالك، وما لم        يوما                                في النهاية إنسان ولن يتحول                                    فاإلنسان مهما سمت روحه هو    
                           في مواجهة أي طغيـان           القوى                                                           هناك شورى ملزمة وحرية تسمح بالتعبير عن الرأي وحشد          
                           والحرية همـا صـماما            الشورى                                                                أو أخطاء يرتكبها الحاكم فإن العدل لن يتحقق، وهكذا فإن           

   .                          األمان ألى أمة وأى نظام حكم
         مر كـل               وأن يـد          الشعبية                                                              كنا قد قلنا أن محمد علي استطاع أن يضرب كل القوى                 وإذا

                       واالنفراد بـالحكم،           المطلقة                                                                  الكيانات االجتماعية وصاغ نظامه السياسي بما يحقق له السلطة          
                    لتحقيق التفـوق             التاريخية                                                                فإنه بذلك قد تسبب في فشل مشروعه وتسبب في ضياع الفرصة            

                     وتسبب في ضـياع            اإلسالمي،                                                              الحاسم على الغرب الصليبي، وتسبب في تمزيق وحدة العالم          
  .    ذلك؟                                         ووقوعها تحت اإلحتالل اإلنجليزي ولكن كيف كان             مصر بعد ذلك 

            التصـدي        علـى                                                                     كانت هناك رقابة شعبية وقوى شعبية شاركت في الحكم وقادرة               فلو
                                            علي من ارتكابه خطأه التاريخي القاتل           محمد                                                 ألخطاء محمد علي لكانت تلك القوى قد منعت           



  -                              واألناضول التي أدت عمليـا                                    والدخول في معارك سوريا               العثمانية                        في الصدام مع الخالفة     
                                                                                    قوة الخالفة تماما ووقوعها تحت النفوذ األوروبي، واستنفذت قـوة مصـر وأدت                   تدمير     إلى  
                                                                                     مشروع محمد علي ذاته، فلو كانت القوى الشعبية موجودة وفاعلة لمـا سـمحت                    إنهاء     إلى  

  .                             وأنقذت مشروعه وأنقذت الخالفة ه                     بذلك وبالتالي أنقذت   علي      لمحمد 
                   فـإن المجـال     -                                                              تكن لتسمح لمحمد علي بالدخول في معارك سوريا واألناضول           لم         أنها       وبما

                                                                         وبما أن قواته العسكرية وصناعاته العسكرية والمدنية كانـت فـي            -        أمامه        الطبيعي        الحيوي  
                                                                       هو السودان وأفريقيا، وفي هذه الحالة فإن القوى الشعبية كانت           -               وسريع وهائل       طبيعي     نمو  

         وكانـت                                                         سالم في أفريقيا ، وتحقيق إمبراطورية إسالمية فيها،                                 متحمسة جدا لنشر اإل         ستكون
       حـال                                                                           ستحشد القوى خلفه ليس في مصر وحدها بل ربما في العالم اإلسالمي كله، وعلى أي   

         كمـا         أوروبا                                                                                   كانت قوة مصر تكفي وتزيد، ولو حدث هذا كنا قد حققنا االنتصار الحاسم على               
   .             سبق أن وضحنا

            للمؤسسـات                                                دة وفاعلة لحققـت رقابـة شـعبية أكفـأ                                        كانت القوى الشعبية موجو      لو
            قد انهارت        القاعدة                                                                         االقتصادية التي أنشأها محمد علي، عقب انهيار مشروعه، وإذا كانت تلك         

         كـان            الشـعبية                                                                      الرتباطها بالجيش عموما وبشخص محمد علي خصوصا، فإن وجود القوى           
                               شعبية لن يكـون كـل شـيء                    القوى ال       بوجود                                                 معناه عدم انهيارها بانهيار محمد علي ألنه          

                                                على تلك القاعدة كان سيحصـن مصـر ضـد                   المحافظة                                 مرتبط بشخص لحاكم، وال شك أن       
  .                              األوضاع التي حدثت فيما بعــد   من                    االحتالل ويغير كثيرا  

            ولنظمـت       ١٨٨٢                                                                  كانت القوى الشعبية موجودة، لما سمحت بدخول االحتالل فـي              لو
         في أقل       غزوتين                           نت تلك القوى قد نجحت في صد                                              عملية مقاومة شعبية فاعلة وقادرة، وإذا كا     

       فـي            اإلنجليـزي                                                                   من عشر سنوات فأنها الشك كانت قادرة على التصدي بكفـاءة لالحـتالل      
                 إلـى ضـياع            عمليـا                                                                     ، إال ترى اآلن أن استبداد محمد علي وانفراده بالحكم قد أدى                 ١٨٨٢

        الخالفة،وضياع الفرصة التاريخية، وضياع مصر، أليس ذلك دليال جديد                                                                       الحقيقة القائلة      على   ا                    
  .                                        بأن االستبداد شر في ذاته، وأنه شــر محـض 

           فبـرغم            التاريخي،                                                             الثاني هو افتقار محمد علي للحساب االستراتيجي والحس                والعيب
                بما يترتـب       مصر                                                                             أن محمد علي كان ذو بعد نظر سياسي جعله يدرك خطورة حفر القناة في               

          مرفـأ         إلصـالح                         وض الشركات اإلنجليزية                                                   عليه من نفوذ أجنبي ومطامع، وجعله يرفض عر       
       إلى           البريطاني                                                                               السويس أو مد خط سكة حديد بين القاهرة والسويس لخوفه من تسلل النفوذ              

                أن أثبتناه،      سبق                                                                            مصر، وأدراك أن الخالفة مستهدفة، وأنها ربما تسقط بسبب البوسفور مما            
                معارك سوريا        وخوضه                                                                        برغم ذلك فإنه قد وقع في خطأ استراتيجي قاتل بصدامه مع الخالفة           



              األوروبيـة          الـدول                                                                        واألناضول، فإذا كان محمد علي يعرف أن الخالفة معرضة للضياع وأن            
                            الظرف التاريخي بالصدام        يسمح                                                                تتربص بها، وأن بريطانيا تريد مد نفوذها إلى مصر، فهل             

                                                                           أليس في ذلك أضعاف لهما معا، مما يـؤدي إلـى تحقيـق األهـداف                        والخالفة،          بين مصر   
                                                                               والتي لم يكن غافال عنها، لو أمتلك محمد علي حسا تاريخيـا ألدرك أن                     فيهما،         تعمارية     االس

                                                                                تسمح بالصدام مع الخالفة، وإنشاء خالفة أخرى على أنقاضـها ألن األوضـاع               ال        الظروف  
                                                                                   مواتيه ، ولو أمتلك محمد علي الحس االستراتيجي والنظرة المسـتقبلية ألدرك                غير         الدولية  
  .                                                       في حسم الصراع مع أوروبا الصليبية لصالح العالم اإلسالمي          أفريقيا   فتح      أهمية 

 
******* 

                   تدمير آخر قوة       بعد                                                                لنتابع انهيار مشروع محمد علي، فبعد موقعة نصيبين، أي               واآلن
                    المصري، تـدخلت          األسطول                                                                 للخالفة، وانضمام األسطول التركي بقيادة أحمد فوزي باشا إلى          

          ويقبـل         جيوشـه                      في النهاية أن يسحب    علي         ضطر محمد                                الدول األوروبية كما سبق بيانه، وأ
         للبالد          الصناعية                                                                                بمعاهدة لندره، وكان من الطبيعي أن يتقلص عدد الجيش وأن تتأثر القاعدة             

  .        بالتالي 
                قد أقفلت فـي     علي                   التي أنشأها محمد       المصانع          أن معظم        والواقع    : "   )   ٩٦ (         الرافعي    يقول

                                         األول، وسبب اضمحاللها أن إدارتها كانت في       باشا    عباس                                     أواخر عهده وأقفل باقيها في عهد       
                                                              اإلدارة الحرة التي هي مناط ارتقاء المشروعات الصناعية             فيها                             يد موظفي الحكومة فانعدمت     

  .                                 أمناء وال غيورين على عملهم فيها         الموظفون                    واالقتصادية، ولم يكن 
        إلـى            المـوظفين                                                              سوء اإلدارة في معظم تلك المصانع وضـعف الرقابـة علـى             فأدى

             النفقـات          المصانع                                                                         اضمحاللها، وكذلك أن الحكومة كانت تستورد الفحم والحديد وتنفق على           
                   وتسـبب عنهـا                مصـروفاتها                                                                    الطائلة، فكانت النتيجة أن إيراداتها قلت على مر السنين عن           

     قد    علي           عهد محمد     أواخر                                                        خسارة على خزانة الحكومة، كما أن إنقاص الجيش والبحرية في 
    " .                إلى مصنوعاتها       الحاجة                   ع حاجات الجيش لعدم                     عطل المصانع التي تصن

        حـدد    قد                   وإذا كان الرافعي     علي،                                               فقد انهارت القاعدة الصناعية التي أنشأها محمد   إذن
           رأينـا       يؤكد                                                                                  أسباب ذلك في تقلص عدد الجيش، الحاجة إلى الخامات، سوء اإلدارة، فإن ذلك              

          اتجـه        ولـو                    وحسنت أداءها،                                                                 فلو كانت هناك قوى شعبية لحققت رقابة شعبية على اإلدارة         
                              الالزم الزدهار الصناعة، ولـو         واألسواق                                      على أفريقيا ألمن موارد الفحم والحديد    علي     محمد

  .                                    بدولة الخالفة لما انهار جيشه وتقلص    علي              لم يصطدم محمد



        خطـأ         وأخطـأ                           دمـر القـوى الشـعبية       علي                            النهائية لكل ذلك، أن محمد        والمحصلة
                وأقام بـدال         الخاص                                           خالفة وضرب الصناعة القائمة على القطاع                                     استراتيجيا في الصدام مع ال    

                   تلك الصـناعة،          انهارت                                                                     منها صناعة قوية قائمة على رأسمالية الدولة، فلما فشل مشروعه           
                      مسألة وقت، فقـد           االحتالل                                                                وكان من الطبيعي والحالة هذه أن يكون سقوط مصر في قبضة            

                     أن يدري، فإذا كانت    دون          زو األجنبي                                   مصر من عوامل قوتها في مواجهة الغ   علي         جرد محمد
                 علـى القطـاع            القائمـة                                                                   صناعته قد انهارت بانهيار مشروعه، وكان هو قد ضرب الصناعة           

                      صناعة، أي أنهـا       بال                                                                    الخاص، فأنه قد حقق أول شروط االستعمار، فقد أصبحت مصر بذلك            
         ة جـرد            الشعبي      القوى                                                                 صالحة ألن تكون مصدرا للخامات وسوق لترويج المنتجات، وبضرب          
           بعد حكـم     )        عاما   ٣٥ (                                                                       مصر من القدرة على تنظيم مقاومة ضد الغزو األجنبي، ولم يمض إال             

             اإلنجليـزي          االحـتالل                            حتى وقعت مصـر فـي قبضـة      )     ١٨٤٨ (               الذي أنتهى في   علي     محمد
                   ومـا أدت إليـه            الفادحـة                                     قد أدرك متأخرا أخطاءه االستراتيجية    علي            ، ولعل محمد )    ١٨٨٢ (

                   خـدم مخططـات         قـد                                                   ذلك، وأصيب بالجنون بعد أن اكتشـف أنـه                                    نتائج أعماله فلم يحتمل   
  .                                       االستعمار خدمات جليلة وحاسمة دون أن يدري

  !    علي؟                                    سؤاال خياليا، ماذا لو لم يظهر محمد      أنفسنا        سألنا     وإذا
          دولتـين                                                                           مصر تمتلك طاقة هائلة تولدت عقب انتصـار شـعبها علـى أقـوى                    كانت

       وطنية                                   واعية وقادرة، كانت مصر تمتلك صناعة                                            استعماريين، كانت مصر تمتلك حركة شعبية      
                                                                   مليون جنيه، كـان مـن الممكـن أن تتطـور بفعـل الطاقـة                 )    ١,٥ (                     قدرها مسيو مانجان    

                                    مصر بعد أن استنفذ تلك الطاقة فـي     علي                              حركة شعبية واعية، وترك محمد              المتولدة،ووجود
                ناعة القائمـة                                                              بعد أن ضرب القوى الشعبية، وتركها بعد أن دمر الص                وتركها             مشروع فشل،   

                                                                       وانهارت صناعاته وأغلقت معظم مصانعه، تركهـا بعـد أن أمـتص                   الخاص،             على القطاع   
                                                                          التي فشلت حتى آخر مليم، أي أنه تركها عـزالء مـن كـل قـوة                         مشروعاته             مواردها في   
                                                                         ، وتركها وقد أصبحت تحمل في داخلها شروط القابليـة لالسـتعمار                   صناعية              جماهيرية أو   

  .                 اقتصاديا وسياسيا 
            والتركيبة        الصاعدة                                 في أقل األحوال كانت القوى الشعبية   !     علي؟                  لو لم يظهر محمد   اذا م

             لالحـتالل،          الكـفء                                                                        االجتماعية التي نجحت في هزيمة غزوتين كبريتين قادرة على التصدي           
                 بالتأكيد مما       أفضل                                                                          وكانت الطاقة المتولدة عن الظروف الموجودة وقتها ستثمر عن شيء ما            

                   تتطـور بفعـل       أو                                                    الموجودة ستستمر على ما هي عليه على األقل،                               حدث، وكانت الصناعات  
                 أفضل قطعـا،       ذلك                                                                              التطور الذاتي أو بفعل الطاقة المتفجرة في الشعب في ذلك الوقت، وكان             



                    وكان سيوفر على          أريقت،                                                                     كان سيوفر على األمة اإلسالمية الموارد التي تبددت والدماء التي           
  .           على األقل     أطول                      ها الدول األوربية لمدة                                 الخالفة استنفاذ كل قوتها لتواجه ب

 
******* 

              فهـل كـان            المأساوية                                         قد تسبب بأخطائه الفادحة فى تلك النتائج    علي           كان محمد    وإذا
                    والطريـق إلـى           شـيء،                                                           من المؤكد أنه لم يقصد، ولكن هذا ال يغير من األمر              !             يقصد ذلك ؟  

            أن نعـرف         االستطالع         جانب حب                                                                  جهنم مملوء بالنوايا الحسنة، وقد يكون من المفيد ولو من           
     !! .                                     وما هي أهدافه التي أراد تحقيقهــا ؟    علي،                   ماذا كان يقصد محمد

                    كانـت مصـرية أو        علـي                                                      إذا كنا قد أسقطنا من اعتبارنا أن أهداف ومقاصد محمـد  ،
        التـي                                                                                   ألن األوضاع الفكرية واالجتماعية لم تكن تسمح بتلك الترهات أو الخرافـات                    عربية،

          تماما،        وبعكسه                                                              يروجها اليوم، وألن األحداث ذاتها تقطع بعدم إمكانية ذلك                            يحاول البعض أن    
                  وألسـرته مـن       له                      تحقيق المجد الشخصي      (                                                   وإذا كنا قد حصرنا أهدافه ومقاصده في أمرين         

      ) .      قيادته                                                               بعده، أو إقامة خالفة بديلة أو بعث أو تقوية الخالفة العثمانية تحت 
                        مجده الشخصي وأقمنا         تحقيق                          ئل بأنه كان يهدف إلى                                          كنا قد انحزنا إلى الرأي القا          وإذا

                              بأبسـط قواعـد الحسـاب            تماما                                                 ً             ذلك على أنه لو لم يكن يستهدف ذلك لكان سلوكه مختلفًا            
             إنشـائها     أن  "                   إنشاء القناة       رفض                                                            السياسي البسيطة، ونضيف هنا قوله في إطار تعليقه على          

      " .  ـه      وخلفائ                                            سوف يلحق الضرر والخطر به وبمن بعده من أوالده 
  .                      العثمانية تحت قيادته      الخالفة                                                   أننا مازلنا نقدر الرأي القائل بأنه كان يحاول بعث   إال

                                                                                  الدكتور محمد شفيق غربال وهو رجل له قيمته العلمية التي تجعـل لـرأي                  رأي     ألنه    :    ً أوالً
                                                                                 واعتبار فال شك أنه لم يقل بهذا الرأي اعتباطا وهو المـؤرخ المتخصـص                  وزن           يقوله كل   
  .       والكفء 

                                                                                        من الوقائع التاريخية تمد هذا الرأي بالدليل ومنه قيام أحمـد فـوزي باشـا                    كثير    ألن    :      ثانيا
                                              وال يمكن فهم هذا الحادث إال في إطـار أحسـاس      علي                    العثماني إلى محمد      األسطول       بتسليم 
       وصـل                                              هو بعث العثمانية تحت قيادته، وأنه مادام قد    علي                         فوزي باشا بأن هدف محمد    أحمد

        علـي،                               األفضل للخالفة أن يقودها محمد ن                             ستانة، ومادامت جيوشه أقوى، فم            بالقرب من األ
                                    فأزمير مثال سلمت له بـال مقاومـة،       علي،                   أنفسهم بحكم محمد      األتراك                 ومنها أيضا ترحيب 

       علـي          محمـد   أن     " )  ٩٧ (  )         بوالكونت (                                      التاريخية الهامة التي كتبها البارون        الوثيقة          ومنها تلك 
    ".             كرة التركية                           وحاشيته كانوا متشبعين بالف



       أنـه   :"  ً    قـاًئال                                        حدثني إبراهيم باشا بلهجة طبيعيـة         :           البارون    قال "                إبراهيم باشا    مع           مقابلة      وعن
   ".                                                 ليؤلموني أن الدول األوروبية منعتني من متابعة الزحف

                                          فيه للدول أن تفكر في وقف سـموكم            يحق                                           إني أظن العكس أنه قد آن الوقت الذي           :       فأجبته  
                                    الجنود المصرية إلـى أسـكدار           لتصل                      امي سوى بضع خطوات                                  عن الزحف، فإنه لم يكن أم     

   .                            وهناك تشب الثورة في األستانه
  .                                              كنت شديد الرغبة في دخول األستانة على رأس جيشي     ولكني  :        فأجابني
  .                                                           تقصدون سموكم من الذهاب إلى األستانة وماذا كنتم صانعين بها؟     وماذا  :     له    فقلت

                                                    ، ولكي أقيم حكومة صالحة مؤلفة من رجال أكفاء                                    أدخلها للهدم بل لإلصالح       كنت    ما    :        فأجابني
                                              الحالية العاجزة عن االضطالع بحكم اإلمبراطورية،       الحكومة       بدال من 

                                                                              يؤكد بحديثه المخاوف التي ألمحت إليها في كالمي، فإن ما كنتم تنوون                  سموكم    إن    :      له     فقلت
                      وكم أو نحو أبـيكم                                                                        هو ما كنا نعمل على منعه ال ألننا مسوقون لفكرة عدائية نح                  إحداثه     على  
        تشـعل                                                                                    ألن االنقالب الذي كنتم عازمين على إحداثه في األستانة يفضي إلى مشاكل قد                   ولكن

  .                          نار الحرب في أوروبا بأسرها
                                                                                    واهم فيما تظن فإن االنقالب كان يحدث دون أية مقاومة، فإن السـكان علـى                   إنك  :        فأجابني
                                       قالب الذي يتم هدوء وسـرعة دون أن                                                 والدردنيل كانوا يطلبونني إلحداث االن            البسفور       جانبي  
     ولو                                                                                        الوقت للشعور بوقوعه، تقولون أنكم تبغون الدفاع عن كيان تركيا وجعلها قوية،                   تجدوا

  .       المفككة                                                                       تم هذا االنقالب لكان من نتائجه بعث سلطنة قوية تقوم على أنقاض هذه السلطنة 
                    إنني أبحث كثيـرا      :  ل  قا                                                               سكت إبراهيم عن الكالم كأنما استوقفته فكرة طارئة، ثم               وهنا

         اإلسالمية؟                                                       وأتساءل لماذا تكن الدول األوروبية كل هذا الحقد على األمم 
  .                    لم أفهم كالم سموكم     إنني     له     فقلت

                  في األسـتانة،        ثورة                                                            نعم ، فأنك تقول اآلن أن وصولي جيش إلى إسكدار يحدث                :    قال
                        اإلسـالمية ال تريـد          األمة                                                                       وأني أوافقكم تماما، وأرى رايكم ، ولكن أليس هذا دليال على أن           
                         وهل يحق لكم معشـر            تريده،                                                               حكم السلطان محمود، فبأي حق ترغمون هذه األمة على ما ال            

                               ثار البلجيكيـين وطلبـوا           حينما           لقد كنتم     !                                                    الفرنسيين أن تمنعوها من اختيار حكامها؟ عجبا        
                    ن لكل أمة الحـق                 تنادون أ           باستقاللهم                                                         تأليف مملكة مستقلة، وحينما قام اليونانيون يطالبون        

                                             أنكم ساعدتم اليونانيين فـي ثـورتهم،          بل                                                     في اختيار ولي أمرها ونظام الحكم الذي تبتغيه،         
                                       فلماذا تحرمون األمة التركية هذا الحق ؟ 

                       وابنه إبراهيم باشـا     علي                                                هذا الحوار يعطي الدليل الواضح على أن هدف محمد    ولعل
                                           لطنة المفككة على حد تعبيـر إبـراهيم                                                           سلطنة عثمانية قوية تقوم على أنقاض هذه الس           بعث



        رجـال                                                                                      وأن إبراهيم باشا كان يريد دخول األستانة لكي يقيم حكومة صالحة مؤلفة من                    باشا،
           إبـراهيم                                                                                     أكفاء بدل الحكومة الحالية العاجزة عن االضطالع بحكم اإلمبراطورية على حد قول             

ـ                        تحرمـون األمـة           فلمـاذا   "   ة                                                               باشا أيضا، بل أن إبراهيم باشا كان يتحدث باسم األمة التركي
                                    محمد علي كان يريـد إحيـاء           أن                                      ما يؤكد راي الدكتور غربال في           وهو  "                      التركية هذا الحق؟    

                                                                                  وبعثها على يديه وتحت قيادته، ومن ناحية أخرى، فإن تلك الوثيقة تؤكـد                       العثمانية        الخالفة
                    يرحبـون بتوحيـد                                                                  األتراك على جانبي البوسفور والدردنيل كانوا ال يمانعون، بل            السكان    أن  

          بمهـام        االضطالع                                      بعد أن أصبحت حكومة األستانة عاجزة عن    علي               تحت حكم محمد       السلطنة
                          وأنهم أيضـا كـانوا                  اإلمبراطورية،                                                          اإلمبراطورية، أي أن السكان كانوا يريدون أساسا وحدة         

           في بعـث     علي     محمد                                             وأبنه إبراهيم كانا يريدان ذلك، أي أن مشروع    علي               يعرفون أن محمد
  .                          الناس كانوا مقتنعين بـه    وأن                        ً        خالفة العثمانية كان معروفًا للناس   ال

                      ربما قبلها أن أوربا   أو                                                                 ناحية ثالثة فإن إبراهيم قد أكتشف بعد االحتكاك بالحوادث             ومن
                            وتعجب من موقف فرنسـا              الدوائر،                                                         تحقد كل الحقد على األمة اإلسالمية، وأنها تتربص بها          

  .     علي                          التي كانت تدعي صداقة محمد
                     لم تكـن تريـد            أوروبا                                                                   ناحية رابعة فإن هذه الوثيقة تعطينا الدليل أيضا على أن               ومن

                   بحكومة السـلطنة       تمسكت                                                               إقامة حكومة إسالمية قوية وصالحة على رأس الخالفة، وأنها ما        
                           المزيـد مـن إضـعاف           تريد                                                                 ووجودها إال خوفا من ظهور تلك الحكومة القوية، وأنها كانت           

                     أن وقعت معركـة              المحادثات                                              من قوتها ثم تتدخل، فقد حدث بعد تلك                                الخالفة حتى آخر قطرة   
                   ، وانتهت الحـرب        ١٨٣٣    في         محادثات                                                     نصيبين واستمرت المعارك فترة طويلة، كانت تلك ال       

                         حد قـول البـارون،         على                                                               ، بعد معاهدة لندره، فمادامت أوروبا تريد حماية السلطنة              ١٨٤٠
    .     تماما                 تدمير قوة الخالفة                                          فلماذا لم تتقدم وتتدخل بشكل حاسم، أال بعد 

              كانت تحـرص     علي                                                     أهم دروس تلك الوثيقة أن فرنسا التي تدعي صداقة محمد    ولعل
                                                                              الصليبية األوروبية العليا وأنها حرصت على أداء دورها القذر والمميـز فـي              المصالح     على  
                                                                                       هذه المصالح، وربما يحقق أقصى النتائج وأفضلها ألوروبا، ولعل هذا الـدرس يكـون             إطار
                                                                                           لنا حتى ال نأمن جانب الغرب الصليبي يوما مهما أدعى بعض قادته أو دولة حرصـه                    عظة
                                                                                            صداقتنا، ولعل هذا الدور الفرنسي كان قريب الشبه بالدور الروسي مـع مصـر فـي                    على

        أمريكا                                                                                     القريب جدا، وال يمنع هذا من وجود تناقضات ثانوية بين إنجلترا وفرنسا أو                      تاريخنا
  .       وروسيـا
                                          وآيا كانت نيته فإن النتائج كانت مأساوية     علي،                         حال وآيا كانت أهداف محمد     أي    على

.  
****** 



 الحركة اإلسالمية

  وتكتيكيةةأولويات  إستراتيجي

              محمد مورو    -               د                                                                    
 

  .             في حالة هزيمة                            األمة لم ترتد عن دينها لكنها

               اإلسالمية لتحقيق                                                         أثبتت الخبرات والتجارب أهمية بناء وعي إيجابي لدى الشعوب -
  .               النهضة المنشودة

  .             التصرف كطليعة                         اتيجية للمسلمين تدور حول              األولويات االستر -

                      التعبير الصحيح الوحيد                                                  إذا اعتبرنا أن الحركة اإلسالمية هي ضمير األمة ، وهي
                       وهو أيضا المكون األساسي                                                       عن هذه األمة ، باعتبار أن اإلسالم هو دين األمة وعقيدتها ،

ـ                                                       في ثقافتها وحضارتها وبالتالي ، فهو التعبير عن وجـدان                  مسـلمين وغيـر   -  ا          جماهيره
                     التحديات وإنقاذ األمة                                                    ؛ فإن تحديد أولويات هذه الحركة هو شرط أساس لمواجهة-      مسلمين

  .                                       من االنهيار وفتح الطريق أمامها للمستقبل 

                                  ً                       الحركة اإلسالمية أن تعرف نفسها تعريفًا صحيحا العتبارها طليعة               بداية فإن على
                                         معنى أن عليها أن تدرك أن المنوط بالتغيير                  ً          للنهضة وليست بديالً عن األمة ب            لألمة وخميرة
                    وإذا تصرفت الحركة -             مهما كبر حجمه-                                 هو كل األمة وليس قطاعا واحدا منها           والمواجهة
                                                                    األمة أو باالنعزال عنها ؛ فهي تتحول بالضرورة إلى سرطان في جسد األمـة،           كبديل عن

                            د باقي خاليا الجسـد وقامـت                                               هنا بخاليا شديدة النشاط والحيوية، إذا أخذت بي           واألمر أشبه
                                                                       معها وزيادة حيويتها صح الجسد وشفي، أما إذا نشطت منفردة ومنعزلـة فهـي            بتنشيطها

     فإذا    ..                                                               سرطان في جسم األمة؛ وهكذا فإن األمر أشبه بنظرية الخميرة في اللبن            تكون بمثابة
      يـرة                       ، أما إذا نشـطت الخم -           وهو المطلوب-                                  الخميرة داخل اللبن تحول إلى زبادي      نشطت

                                                                    فهي تتحول إلى وباء وتكاثر بكتيري ضار أو على األقل ال قيمة له، وبـدهي             خارج اللبن
  .                                                                هي اللبن والحركة اإلسالمية هي الخميرة، وتحقيق نهضة األمة هو الزبادي            هنا أن األمة



                                                                      فإن فكرة الجماعة البديلة، أو الجماعة األم، أو الصف الطويل أو القصـير؛        وهكذا
   .               حقق عكس المطلوب       جزئية ت         هي أفكار

                  أمة في حالة هزيمة

             تكنولوجيـة،                                                                 يجب إدراك أن األمة لم ترتد عن دينها؛ بل نحن أمة في حالة هزيمـة 
                       الفجـوة علـى المـدى                                                                      والفجوة التكنولوجية بيننا وبين أعدائنا كبيرة جدا ، ال يمكن جبر هذه
                     والوقت الضائع ، ولعل                                                               القصير والمتوسط؛ بل إن توهم تحقيق ذلك أدى إلى كثير من الخسائر

                                 الحركة ، فبناء مؤسسـة قويـة أو                                                       هذا يدفعنا إلى إعادة النظر في األهداف واألولويات وشكل
                                 نوع من الوهم ألن هذا لـن يتحقـق          الخ هو   ...                                       جيش قوي أو حتى دولة قوية أو جماعة قوية 

         لجماعـة                          والمؤسسـة القويـة أو ا   ،                                                  ألننا في معركة مع أعداء شرسين لن يسمحوا بداهة بذلك
  .                           للضـرب والتفكيـك بسـهولة                الـخ عرضـة     ...                                         القوية أو الدولة القوية أو الجيش القـوي  

                                  بناء وعي إيجابي لدى كل الجمـاهير                                                      ولعل تجاربنا القريبة والبعيدة تثبت ذلك ، بل المطلوب
                                   والقوى الماديـة؛ ألن اإلنسـان هـو                                                    بمعنى التركيز على اإلنسان والجماهير وليس المؤسسة

                          وهو سالح أثبت فاعليته فـي    "          والمقاومة             سالح االستشهاد "                   يس في معركة المصير           سالحنا الرئ
                 إلـى مقاومـة       ١٧٩٨                      الفرنسية في مصر سـنة                                            كل المواقف والمواقع بدءا من مقاومة الحملة
  .                                          اهللا تعالى أن اإلنسان أقوى من التكنولوجيـا                                          القوات األمريكية في العراق اآلن ، ومن سنن

                                                يكون اإلنسان الطليعة ـ الخميرة ، وليس التنظـيم                  الحركات يجب أن                    وكذلك في طريقة بناء 
                                                نمط التنمية يجب التركيز على التنمية األفقية وليس                                   والجماعة واألدوات ، وحتى على مستوى

                                                       اإلنسان المحلي والسوق المحلي والخامات المحليـة وليسـت                                   الرأسية ، والتنمية المعتمدة على
   ً                           ً      أوالً تشغيل الطاقات اإلنسانية بدالً مـن    :                     ية ، وهذا يحقق هدفين         التكنولوج                  القائمة على أكتاف

                                               وننوه هنا بالتنمية الزراعية والرعوية والصناعات  .                            وعدم قدرة األعداء على ضربها         اآللية ،

  .       الخفيفة

      لهـا         ً                                                             يجب إذًا أن ندرك توصيف حالتنا الراهنة ؛ فنحن أمة صعد المنحنى الحضاري
              قـرنين إلـى                                                 ويل ، ثم ثبت هذا المنحنى ثم بدأ في النزول منذ                          بدءا من الرسالة وحتى وقت ط

                  مازلنا فـي عصـر                                    ً                            ثالثة قرون ، ويجب أن ندرك هذا أوالً ونعترف به ، وال نتصور أنفسنا
                  شئت فسوف يـأتيني            أمطري حيث "                                                       الدولة العباسية حيث كان الخليفة يقول للسحابة في السماء 

                نزول المنحنى ثم                          رعة نزول المنحنى ثم نوقف                                 ، وبعد إدراك ذلك نعمل على تقليل س "     خراجك
          ً                 يقتضي سلوكًا فكريا وحركيـا                                                            نعمل انقالبا في اتجاه المنحنى ثم نبدأ الصعود من جديد، وهذا



                                     وبدون إدراك ذلك والمـرور فـي تلـك        " .       اإلقالع   فقه "                                 متميزا يمكن أن نطلق عليه اختصارا 
   .             بال جدوى تستمر                                 سيضيع والطاقات ستهدر والتضحيات                 المراحل فإن الجهد

               جهد حركي متجدد

          من قطـاع                                                                بالطبع فإن روشتة الحل وتحديد األولويات تحتاج إلى جهد مضني وعمل
             أن يتسع لهما                                                                       واسع من المفكرين والحركيين ، وبدهي أن ذلك الجهد وتلك االقتراحات ال يمكن

              جهد تراكمي من                                 به فرد مهما كانت قدراته ، ولكنه                                  مقال وال حتى كتاب وال يمكن أن يضطلع 
        متجـدد                                                                          أفراد وهيئات وحوارات وندوات ومقاالت وكتب ، وقبل ذلك وبعـده جهـد حركـي   

         كل ذلـك                               واهللا تعالى أعلم ؛ فإن مفتاح-               من وجهة نظري -                           ومتجاوز وغير تقليدي ، ولكن 
     ضـد                    ي الصهيوني ولـيس                         الجهاد ضد المشروع األمريك      " ...       الجهاد "                   يتلخص في فعل وكلمة 

        الـوعي                                والجهاد هو الذي سيفجر الوعي ،  .                                           بعضنا بعضا ، وتقديم هذه األولوية على غيرها 
              فمـن أراد أن                                                                            باللحظة وأبعادها وأولوياتها ومهماتها ، وهو الذي سيفجر التقوى في النفـوس؛ 

                   من أراد أن يتقـدم            فليجاهد، و                                                           يعرف ويعلم ويتعلم فليجاهد، ومن أراد أن يتقي اهللا ويعبده أكثر
         والـذين     : (                                  واهللا تعالى يقول في كتابـه العزيـز                                             صناعيا أو زراعيا أو علميا أو فنيا فليجاهد،

  "                          ما ترك قوم الجهاد إال ذلوا   : "                     صلى اهللا عليه وسلم يقول          ، والرسول )                          جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا
ــبيل     .  ــي سـ ــاد فـ ــإن الجهـ ــذا فـ ــراً                                             وهكـ ــا وأخيـ   .      ً              ً        اهللا أوالً وثانيـ

                                         لحالتنا المعاصرة وبالتـالي طريقـة حـل                                                ولعله من المفيد هنا أن نتحدث عن وصفة قرآنية
                             يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا    : (             أصدق القائلين                                            المشكلة ، يقول اهللا تعالى في كتابه العزيز وهو

    قوم                                                     أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن اهللا ال يهدي ال                             اليهود والنصارى أولياء بعضهم
                                                             في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشـى أن تصـيبنا دائـرة               فترى الذين  *          الظالمين 

   ).                                                    أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين                       فعسى اهللا أن يأتي بالفتح
                                                          الحالة التي نحن بصددها، وهي المواالة والتحالف بين اليهـود           ً          اآليات إذًا تتحدث عن

                                                   ، وهو أمر لم يحدث تاريخيا إال في الخمسين أو المئـة    "               وأمريكا والعرب        إسرائيل "         والنصارى 
                                                                      واآلية تحدد لنا الطريق الصحيح وهي عدم مواالة اإلسـرائيليين واألمـريكيين     .          سنة األخيرة
                                                                            بل وتنصح المغتربين والمنبطحين ، وتحدد موقفهم بدقة تليق بإعجاز القرآن الكريم          والغرب ؛

                                                          ، ويقولون ال نستطيع أن نواجه أمريكا أو إسرائيل ألن هناك خلل )  رض           في قلوبهم م  (     فهم   ،

         نخشى أن    (                                                                                              في ميزان القوة ، وأننا لو فعلنا ذلك سوف نصاب بكارثة وخسائر ضخمة              
                                                                           ، والحل من عند اهللا تعالى ؛ فإذا بذلنا الجهد كله في الجهاد والمواجهة ، ولـم  )     دائرة       تصيبنا

     التي                                                       ائيل ، فإن مدد اهللا موجود ، ومسألة هي إحدى أهم األولويات                       نوال أمريكا والغرب وإسر



         ليس دعوة                                     وهو أمر معلوم من الدين بالضرورة وهو  .                                  يجب أن تركز عليها الحركة اإلسالمية 
             يأتي إال بشرط                                                                      للتواكل؛ بل على العكس دعوة لإليجابية والمواجهة وعدم الخوف، ألن المدد ال

                         العبادة والعمل الـدنيوي                                    قوى ، أي أنه دعوة للعمل على مستوى                          بذل كل الجهد ، وبذل كل الت
                             اإليمان بالمدد اإللهـي يجعـل                                                     معا ، وهو طريق ضد الخضوع مهما بلغت قوة األعداء؛ ألن

                                  بل حسابا مركبا تدخل فيه قـدرة اهللا                                                   ً المؤمن وجماعة المؤمنين ال تحسب المسألة حسابا بسيطًا
   .                                          نستند إلى أقوى األقوياء، القادر على كل شيء            مرفوع ألننا                              تعالى ومدده ، وبالتالي فالخوف 

                                             فيمكن أن يحقق النصر بفعل إلهـي مباشـر ، أو    ،                              وهكذا فإن اآليات تفتح باب األمل
                                                 اهللا لألمة من أمثال االستشـهاديين والمقـاومين فـي                                      تتعطل آالت األعداء الجبارة، أو يقيض
                                          ف األعداء ما ال قبل لهم بـه ، فينسـحبون ،         في صفو                                  فلسطين والعراق ويوقعوا من الخسائر
  .       نادمين                                 وعندئذ يصبح الذين في قلوبهم مرض

              االعتبار إلـى                               ً                                األولويات االستراتيجية تدور إذًا حول التصرف كطليعة ، وحول إعادة
                   وعدم مواالة الغـرب                                                                  المقاومة والمواجهة والجهاد ، وليس الصف والتربية وانتظار الفرص ،

                بعـض الحركـات                                                  وعدم المرونة معهم على أي مستوى كما يحدث مـن                 وأمريكا وإسرائيل
   .          المؤسسـة                                                                         اإلسالمية ، إدراك بعد الهزيمة التكنولوجية والتركيز علـى اإلنسـان ولـيس   

                        يوم وعلى الحالة اإلسالمية                                                               وهناك بالطبع أولويات تكتيكية كثيرة جدا ، وهذه متغيرة يوما بعد
  .                     األولويات االستراتيجية                       ريطة أال تكون على حساب                              إدراكها وفهمها والتعاطي معها ش



 أمريكا إستراتيجية واحدة وتكتيك مختلف

 محمد مورو-د
 

                          ولكـن الحسـاب السياسـي                                               ً  بالطبع فإن المجتمع األمريكي ليس مجتمعا مصمتًا، ا
                 هـذه المحصـلة،                                                              واالستراتيجي الصحيح يكون على أساس محصلة هذا المجتمع، واتجاه

ـ                                                                  والمجرى الرئيس لسياسة ذلك المجتمع في لحظة ما ، وليس البناء علـى             وامش هـذا     ه
                    النهايـة ممارسـات                ً                                                   المجتمع يمينًا أو يسارا مهما كان حجم هذا الهامش؛ ألننا نواجه فـي 

                حجم االنتقاد لها                                                                القطاع صاحب القرار ، وتقع على رؤوسنا هذه الممارسات حتى ولو كان
                        أمام مجتمع فيه مؤسسـات                                                         في الداخل األمريكي عاليا جدا أو عريضا جدا، وال ننسى أننا

                 التي تعبر عن ذلك                                                           فيه قوى حاكمة هي المجمع الصناعي العسكري، وهذه المؤسسات هي و
                   في حقبة مـا سـوف                                                                 المجمع الصناعي العسكري الحاكم، وبالتالي فالقرارات االستراتيجية

              ال ينفي وجـود                                                                    تصدر سواء كان يحكم أمريكا الجمهوريون أم الديمقراطيون؛ فهذا بالطبع
          المجتمـع                                                 بين الجمهوريين والديمقراطيين، أو بـين قـوى  –          ثانوية–               خالفات وتناقضات 

            رصـد تلـك                                                                      األمريكي، وال ينفي إمكانية االستفادة منها، وبالتالي فمن الصحيح والصحي
   .                                  ً                           التناقضات وفهمها شريطة أن ندرك أوالً وأخيرا أنها تناقضات ثانوية

              خالف يف التكتيك

               المسيحي األصولي                  مريكية ، واليمين                                          فالحرب على العراق ، ومفاهيم اإلمبراطورية األ
                   مـن الجمهـوريين؛                                                                 ، وجورج بوش وإدارته ، والدعم غير المحدود إلسرائيل ليست اختراعا

                        االسـتراتيجية واألهـداف                                                          فربما يكون هناك خالف حول الطريقة والتكتيك، ولكن ليس على
                    يين، ربمـا كـانوا            الجمهـور                                                           النهائية؛ بل ربما كان الديمقراطيون أشد حماسا إلسرائيل مـن 
                          إسرائيل وأمريكا تقتضي عدم                                                      متحمسين إلسرائيل ووجودها واستمرارها مع إدراك أن مصلحة
                            في العـرب؛ ولكـن ألن تلـك                                                          مسايرة السياسات الشارونية، ليس كراهية في شارون أو حبا

                        فعلهـا علـى المسـتوى                                                               السياسة سوف تستفز المجتمعات العربية واإلسـالمية، ويكـون رد  
                      وأكثـر حـدة ، أو أن                                                          تيجي والمدى البعيد أخطر من رد فعلها على سياسات أقل مدة      االسترا

                     يتضمن ويشمل السياسات                                                             الفرق هو بين أسلوب الثعالب وأسلوب الذئاب ليس إال، واألمر نفسه
                                 إدارتها، وفي كل األحوال فإن تفصيل                                                   األمريكية األخرى المتصلة بالتواجد في المنطقة وطريقة



                                          المقاومة وقدراتها ومدى تجذرها في الواقـع                 ً                ذاك يرتبط أوالً وأخيرا في حالة             هذا األسلوب أو
                                                  سياسة الرئيس بوش وإدارته في العراق ، والسـيناتور                             ً        العربي ، فالديمقراطيون مثالً يهاجمون

                                                    للرئاسة طالب بمحاسبة الرئيس األمريكي جورج بوش ونائبه                            جون كيري المرشح الديمقراطي
                                                        العام إلدعائهما امتالك العراق أسلحة دمار شامل ، وقال كيري         ل الرأي                  ديك تشيني على تضلي

                                                                   التليفزيونية األمريكية إنه ال بد من تشكيل لجان استماع تابعة للكونجرس   )  إس .  بي .  سي (      لشبكة 
       وشـبه   .                                                                      الحقيقة كاملة، وأنه ال يعتقد أن السبب في ذلك ضعف المعلومات المخابراتية       لمعرفة

                   إن الشـباب يمـوت    :       وقـال   .                                  رب التي خاضتها أمريكا في فيتنـام                     كيري حرب العراق بالح

     !!..                                                                                       للمبررات الخطأ، وإن بوش سارع بالدخول فـي حـرب العـراق دون خطـة للفـوز                  
                                                                            الكالم أو قريب منه يردده باقي الديمقراطيين وقطاعات أخرى من الشـعب األمريكـي      نفس

  .      بـي    .   إن   "                    مقراطيين قال لشبكة                                                     والمثقفين األمريكيين فالجنرال كالرك وهو أحد زعماء الدي
          الحاليـة                                                                         إن مسألة العراق تتخطى دور المخابرات األمريكية، وأنـه يعتقـد أن اإلدارة     ":   سي

ــا   ــاج إليه ــي تحت ــائج الت ــى النت ــابرات لتصــل إل ــزة المخ ــى أجه    .                                                                                ضــغطت عل
                              والذي خسر أمام جـورج بـوش       ٢٠٠٠                                    ليبرمان المرشح للرئاسة األمريكية عام          إن جوزيف
                          ً                                   المعروف في حساب األصوات وفقًا لالئحة األمريكية وطريقة حساب أصوات      تالعب       بسبب ال
     ...                                           االنتخابي ألقى باللوم على المخابرات األمريكية       المجمع

 

                  قوانا الذاتية أهم

             على أنه لـم                                                       ً      فاالنتقاد هنا ال يصل إلى درجة رفض الحرب على العراق أصالً، ولكن
                ليحدث أو يحقـق                                  كانت ملفقة وهذا كله أيضا لم يكن                                   تكن هناك خطة للحرب، أو أن المبررات 

                          األمريكية في العراق بسـبب                                                           أي تفاعل لدى هؤالء لوال الخسائر الباهظة التي تخسرها القوات
                  ً                  على المبدأ، بل خوفًا من الوصول إلـى                                                    ً المقاومة العراقية الباسلة، أي أن المسألة ليست خالفًا

                                           المتحدة، وهكذا فالعامل األهم هنا هو قوانـا       اليات                                     كارثة بسبب تلك الخسائر وضياع هيبة الو
                                                   ونالحظ أن هؤالء الذين ينتقدون إدارة بوش بسـبب عـدم                                      الذاتية والمقاومة العراقية تحديدا،
                                                      ويصلون في نقدهم إلى حد المطالبة بمحاكمة بوش ونائبه هم                               قدرته على القضاء على المقاومة

             ، وأن ضميرهم  "             جوزيف ليبرمان "              وبعضهم صهاينة                   للمشروع الصهيوني،                    أنفسهم األكثر حماسا
    !!                                                  والوحشــية التــي يتعــرض لهــا الفلســطينيون                             لــم يلفــظ المجــازر  

                                             وفنانون ومثقفون يعترضون على السياسة األمريكية                                  وبالطبع هناك قوى وشخصيات ومفكرون



      على                                              ولكن هؤالء ال تأثير لهم على القرار األمريكي، وهم                               بشكل عام، أمثال ناعوم تشومسكي،
  .               الحكم في أمريكا                           هامش الهامش بالنسبة لمؤسسة

                    مختلف، ويجب أن ندرك                                                         أيا كان من يحكم أمريكا؛ فإن االستراتيجية واحدة، والتكتيك
                      وحده هو الـذي يحسـم                                                             هذا ونفهمه، وباإلضافة إلى ذلك فإن موضوع العراق وفلسطين ليس

                       وقضايا الداخل األمريكي،           الم والمال                                                 الحركة االنتخابية؛ فهناك عوامل شتى و مختلفة من اإلع
                               في ذلك، وكلها تحت سيطرة المجمع                                                      وليست السياسة الخارجية فقط هي التي تؤثر تأثيرا كبيرا

                               أيضا أن جون كيري نفسه كان قـد               ويجب أن ندرك  .                                 الصناعي العسكري الحاكم في واشنطن
                    لى الكونجرس، وأنـه           الموضوع ع                                                أيد إعطاء بوش تفويضا بالحرب في العراق عندما عرض
                                 القوات األمريكية في العراق بسـبب                                                   تراجع عن ذلك ليس من حيث المبدأ ولكن لزيادة خسارة

                                       ً      الديمقراطي هوارد دين والذي هو األعلـى صـوتًا              أما المرشح  .                            المقاومة العراقية المتصاعدة
         األمريكية                                         العراق؛ فإنه تعرض لهجوم شديد من الدوائر                                 واألكثر معارضة للتورط األمريكي في

                                                     أثر ذلك على شعبيته بما يدل على أن معارضة الحرب علـى                                التي اتهمته بعدم الوطنية، وقد
                                                             المبدأ ال يزال غير مقبول شعبيا ، أو أن دوائر النفوذ المـؤثرة                             العراق والتورط فيها من حيث

  .                                                                  على إضعاف من تريد وقتمـا تريـد بسـبب امتالكهـا للمـال واإلعـالم                      في أمريكا قادرة
                                                             على تغير الموقف األمريكي من العدوان بسبب اإلطاحة بجـورج بـوش                     هكذا فإن المراهنة و

                                                            ً              الديمقراطيين إلى السلطة هو نوع من الوهم اللذيـذ؛ فالمسـألة أوالً وأخيـرا        ً        مثالً أو وصول
ــة ــائر أم ال؟           مرتبط ــل الخس ــدة تحم ــات المتح ــتطيع الوالي ــل تس ــة، وه                                                                          بالمقاوم

                                                          عظم قادة الحزب الديمقراطي والذين دخلوا سـياق االنتخابـات             الصدد أن م                 وال يفوتنا في هذا
                                                                   و ال يزالون يؤيدون الحرب على العراق واحتاللها مثل جوزيـف ليبرمـان،                   التمهيدية كانوا

   .                إدواردز و غيرهما           والسيناتور

 

              املراهنة اخلطأ

                  مصـمت هـو أمـر                                                             حوار األفكار واآلراء في المجتمع األمريكي والذي قلنا إنه غير
               فالحساب يكـون                                                                     بيعي وبدهي، ولكن يجب أال يقودنا هذا إلى المراهنة على الظواهر الخطأ؛ ط

                  المؤسسة الحاكمـة                                                                على المحصلة واتجاه تلك المحصلة وعلى المجرى الرئيس وعلى توجهات
                            ونتيجة تطور اآللة الرأسمالية                                              ، وال شك أن السياسة األمريكية الحالية هي محصلة   ...         الحقيقية 
                                       جزء من البنية الداخلية للمجتمع األمريكي                                        ة وانهيار االتحاد السوفييتي السابق، وهي         ، والعولم



                                                 واسترقاق السود ونهب اآلخرين ، وبالتالي فإن وصـول               ً                    الذي قام أصالً على اإلبادة والعدوان
   .                            نتيجة ذلك التطور، وليس العكس                                 إدارة بوش إلى السلطة هو الذي كان

 

 

                         أسرار وفضائح البيت األبيض

               تأثيرها وطبيعة                                                               وإذا كان من المفيد رصد وفهم مثل تلك التفاعالت مع إدراك محدودية
              بـوش وتقـدم                                                                       ذلك التأثير، فإننا نرصد صدور عدد من الكتب التي تناهض سياسة الـرئيس 

                     األمريكي دافيد كورن ،        للمؤلف  "                 أكذوبة بوش االبن   "                                     انتقادات الذعة له ومن هذه الكتب كتاب 
                                 الكاتبان يؤكدان أن البيت األبـيض                            للصحفي مولي إيفانز، وهذان  "         وكذابون        أكاذيب   "       وكتاب 

          ً                         معتمدة سلفًا مثل الحرب على اإلرهاب ،                        سبتمبر لتبرير سياسات  ١١                    عمد إلى تسييس أحداث 
           والذي يصور   "           بول أونيل   "                        الخزانة األمريكي السابق       لوزير  "           ثمن الوالء   "                 وهناك أيضا كتاب 

                                                      بحكمة عمله كوزير للخزانة في إدارة بـوش علـى أسـرار           عن قرب                     فيه المؤلف الذي أطلع 
                                                       الرئيس وإدارته وعرف كيف تـدار المسـائل االسـتراتيجية                                السياسة األمريكية في عهد ذلك
  ّ                                                  اتّهم بول أونيل الرئيس بوش الصغير بأنه سلبي وسطحي وال                            وقرارات الحرب وغيرها ، وقد

                                                رارات يتخذها المحافظون المتشددون من أمثال ديـك                        القرارات ، وأن هذه الق                دور له إال توقيع
                                                  ً         وكشف بول أونيل أن خطة ضرب العراق كانت خطة معدة سلفًا ربمـا    .          وكارل دون        تشيني ،

                                  ، ألن الشهور الثالثة األولى من حكم     ٢٠٠٠                            جورج بوش االبن بانتخابات عام             حتى قبل فوز
                                   البحث عن ذرائع لتبرير العملية أمام                                          كانت موجهة لدراسة آليات تنفيذ تلك الخطة، و         بوش االبن

                                                                                   الرأي العام، وإن الجميع من مستشاري األمن القومي حتى وزير الدفاع كان يعمـل لتنفيـذ  

          الوثـائق                                                 ً                          الخطة، وليس السؤال عن جدواها أو عدم جدواها مثالً ، وقد تضمن الكتاب عددا من
           أونيل جزءا                  الحكم الذي كان                                                       التي أزعجت البيت األبيض الذي اعتبرها نوعا من إفشاء أسرار

ِ               اتُِّخذ قبل أحـداث                                                       شهرا كوزير للخزانة ، منها وثائق تثبت أن قرار الحرب  ٣٣         منه لمدة  ُّ  ١١    
         ً              الحرب شـيًئا حتميـا ال                                                              سبتمبر؛ بل إن تصورات ما بعد الحرب كانت تتم مناقشتها، وكانت

        الساعون   "            خرى بعنوان    واأل  ، "                 عراق ما بعد صدام   "                                     رجعة عنه ، وإحدى هذه الوثائق بعنوان 
      ثمـن    "                             الخزانة مؤلف الكتاب المذكور               ، ويعترف وزير "                                 األجانب لعقود حقول النفط العراقية 

                                           أخالقية وأنها أساءت إلى سمعة أمريكا ، وجعلت                                  أن فكرة الحرب االستباقية فكرة غير  "       الوالء 
                 ك في عزلـة مـن                                 تصغي لصديق أو حليف؛ فأصبحت بذل                                 منها دولة مارقة منفردة بقرارها ال



                                           التي شارك فيها والتي كانت مخصصـة لموضـوع                                        العالم كما يعترف الرجل بأن االجتماعات
                                                إحساسا بعدم جدية األدلة المقدمة علـى ذلـك، وأن                                      امتالك العراق ألسلحة دمار شامل أعطته

   حة                                                األدلة؛ بل انصب االهتمام على البحث عن أساليب اإلطا                               أحدا لم يكن يهتم بمدى جدية تلك
   .              واحتالل العراق                            بصدام ووسائل الغزو العسكري

         األمريكية                             اعترافات خطيرة لمنظر المؤسسة

              ريشارد بيـرل         للمؤلف  "            نهاية الشر   "                                        على الجانب اآلخر لصراع األفكار؛ فإن كتاب 
                   الرئيسة بعد سـقوط                                                                  هو األكثر تعبيرا عن أمريكا وعن المؤسسة الحاكمة فيها وعن توجهاتها

                                     الرأسمالية وتطورها في اتجاه العولمة،                                            سوفيتي واالنفراد بالتنمية في العالم وانتصار         االتحاد ال
                                                المعنى؛ فريتشارد بيريـل هـو فيلسـوف اليمـين                                          وكذا فإن شخصية المؤلف ذاتها تؤكد هذا
                                                ومنظر المؤسسة األمريكية الحاكمة في هذه الحقبـة،                                       األمريكي المحافظ، وبالتالي فهو فيلسوف

                                   تشيني، رامسفيلد، وكونـداليزارايس،     : (           البيت األبيض                     حي للعصابة التي تحكم            وهو األب الرو
                                                   بيرل هو رئيس مجلس سياسات الدفاع في البنتاجون، وبعد               ، وكان ريشارد )   إلخ     ....          وولفوتيز 

                                                  المجلس، ولكن ال يزال هو المؤثر األكبر عليـه، حيـث                                فضائح مالية أصبح عضوا في ذلك
                                                     تالميذه، وهو مهندس الحرب على العراق بال منازع، وأول من                          الرئيس الجديد واألعضاء هم
                                                           قبل أن يتولى بوش الرئاسة، وأراء بيرل يرددها كبار المسؤولين                       وضع خطة لذلك األمر حتى

                                                                يرددها عدد كبير من الباحثين والمفكرين والجنراالت في أمريكـا، أي                      في البيت األبيض، كما
                                                 اسة األمريكية في تلك الحقبة، وهو أن ريشارد بيـرل                        التعبير األساسي عن السي            أن الرجل هو

                         الخطير والهـام، والـذي   (                                                       مستشارا لليكود في إسرائيل، وقد طرح الرجل في هذا الكتاب     كان

  )       الحقبة                                                                              ينبغي ترجمته بسرعة، وقراءة ما فيه ومعرفة ما يخطط لنا بالتالي في أمريكا في تلك
          العربيـة                                     الم هـو مصـدر الشـر، وأن الـبالد                                          أسرارا غاية في الخطورة؛ فهو يرى أن اإلس

            سريعا، وأنه                                                                    واإلسالمية هي معمل تفريغ اإلرهاب، ويدعو إلى مهاجمة كل من إيران وسوريا
             جانب واحـد،                                                                   يجب إلغاء معاهدة أوسلو وحل الموضوع الفلسطيني على طريقة شارون ومن

                        لتخلفها عن تأييد ودعـم           يب أوربا                                       ً                 وأن األمم المتحدة ال قيمة لها وال تعني شيًئا، وأنه ينبغي تأد
                             وأنه يجب اتباع من اإلجـراءات                                                        الضربة العسكرية األمريكية للعراق، وأن فرنسا دولة عدوة،

                                وأن على فرنسا أن تدرك ذلك وتغير                                                     التأديبية ضد فرنسا، وأن زمن الحرب الباردة قد انتهى،
                              وال يوجد منافس أو منازع لها،           العالم اآلن                                               خطابها السياسي، وأن أمريكا هي القوة الوحيدة في

                                              سوريا ثم السعودية كهدف استراتيجي، ومن ثم تكون                                      وأن احتالل العراق ليس إال مقدمة تتبعها
                                                  إسرائيل، واألردن هي فلسطين، والعراق هـو المملكـة                                 مصر هي الجائزة، وأن فلسطين هي



                      ز عن القيام بدورها في                                   المتحدة ضرب أية دولة في العالم تعج                             الهاشمية، وأنه من حق الواليات
              ويـرى بريـل      !.                                           العجز يؤدي إلى خطر على أمريكا في النهايـة                      مالحقة اإلرهاب؛ ألن هذا

                                                      بالقيادة ألمريكا وحدها، ويطالب الرجل بمضاعفة ميزانيـة                            ضرورة تخويف روسيا حتى تقر
           سـتباقية،                                                      ترتيبها بما يضمن الكفاءة في شن الحروب الوقائية أو اال                         الدفاع والمخابرات وإعادة

  "                هلوسات الغطرسة   "                                                 األولى أن الرجل مصاب بجنون العظمة أو أن ما يقوله                 وقد يبدو للوهلة
                                                                    البعض، أو إطالق وصف أمير الظالم عليه كما أصبح مشهورا عنه، كل هذا قـد           كما وصفه

  ن        ً                ً                                               أو خاطًئا، أو صحيحا جزئيا أو خاطًئا جزئيا، ولكن المؤكد أنه حتى لـو كـا             يكون صحيحا
        السياسة       ً                                                               مجنونًا أو أميرا للظالم أو مصابا بهلوسات الغطرسة؛ فإن ما يقوله هو لألسف      الرجل

                  الصناعي العسـكري                                                                      الحقيقية أو القريبة جدا من الحقيقة للمؤسسة األمريكية الحاكمة وللمجمع
                     جـورج بـوش وصـقور                                   ً                           المتحكم الحقيقي في أمريكا، فضالً عن حكام البيت األبيض وإدارة

   !!                 غريبا وفظا وشاذا                                                               رة الدفاع ، أي أن علينا أن نأخذ ما يطرحه الرجل بجدية مهما كان   وزا



 الشرق األوسط الكبير

  محمد مورو-د
 

    ً                        نطاقًا أحدث صيحة فـي عـالم                                           الشرق األوسط الكبير أو الشرق األوسط األوسع
                            يخـدم المصـالح األمريكيـة                                                         المبادرات األمريكية واألوروبية إلعادة صياغة المنطقة بما

            جديد أيضا                      تماما ولكن فيها ما هو           ً            المسألة إذًا ليست جديدة  .                           والصهيونية والفرنسية عموما
                 في إطار انفراد     ١٩٩١           الكويت عام                                                فمثل هذه المشروعات والمبادرات لم تنقطع منذ حرب

                                          السوفيتي السـابق والمنظومـة االشـتراكية                                               أمريكا بالهيمنة على العالم بعد سقوط االتحاد
               لتكمـل مـع       ١٩٩١                   بعد حرب الكويت عام                                            والتواجد الفعلي للقوات األمريكية في المنطقة

                                      تلك المبادرات منها ما يسـمى بالسـوق                                       حلقة االحتالل والهيمنة، وقد شهدنا مثل        إسرائيل 
                                إدماج إسرائيل في المنطقة وإفقاد                                                الشرق أوسطية ، وهي فكرة أمريكية صهيونية تستهدف

                                   وبالتالي االنتماء إلى الشرق األوسـط                                                  العرب والمسلمين الهوية والثقافة والتميز الحضاري
                              ثم ما يسـمى االنتمـاء لبحـر      . -    طبعا          وهو وهم–       والسالم   )    زنس    البي (                 أو عالم المصالح و

                                   األهداف السابقة، أي استبدال االنتماء                                      ً          المتوسط، وهي فكرة أوروبية تحقق أهدافًا قريبة من
                                         المتوسط، وهذه بالطبع أقل خطرا من الشـرق                                          العربي واإلسالمي باالنتماء إلى ثقافة البحر

أوسطية رغم أنها تدمج إسرائيل أيض                                 المنطقة، ولكنها تتعارض شيًئا ما مع المفهـوم       ا في                  ً                          
  .               األمريكي للمنطقة

                                      للشراكة والسالم والتنمية، وقد تم رصـد    )          كولن باول (       مبادرة                 ثم بعد ذلك ظهرت
                                                          صحف وقنوات فضائية وتليفزيونية للتبشير بتلك القيمة وغيرها،                        اعتمادات وأموال وإنشاء
              ً                       وسط األوسع نطاقًا، وهو يضم حسب تعريـف                  المسمى بالشرق األ                   ثم أخيرا مشروع بوش

                                               إيران، وباكستان ، وتركيا ، وأفغانستان؛ أي نطاق   +         إسرائيل   +                       بوش نفسه العالم العربي 
                                                             باندماج إسرائيل فيه وهو هنا يشبه مشروع الشرق أوسطية المعروف،                 عربي إسالمي يقبل
                      دني مستوى المعيشـة ،                                       وعن الرخاء وأرقام عن تدني الدخول ، وت ،                   ثم حديث عن التنمية

       بـدهي    .                                                        األمية، وكأن السيد األمريكي اكتشف ما هو غير معروف لحالتنا               تفشي البطالة و
             ، المهم فـي   )                        فالحدأة ال تلقي بالكتاكيت (                             الرخاء االقتصادي وهو وهم طبعا               فإن الوعد هنا
        إعـادة                                                                 ذلك كله بشرط دعم اقتصاد السوق، أي تسليك مواسير النهب والهيمنة و           المسألة أن



                                                                            المجتمعات إلفقادها الهوية والثقافة، ثم حديث عن دور المرأة وتحريرها، وهو حديث      هيكلة

                                                                             ممجوج من كثرة تكراره وحق يراد به باطل، وكذا دعم مؤسسات المجتمع المدني طبعـا 

                                                    ً                          بشروط أن تكون تلك المؤسسات ناشئة في ظل العولمة ووفقًا لمفاهيمها وأجندتها وليست

                                                                   إسالمية كانت وال تزال معروفة ومؤثرة، وأخيرا الحديث التقليـدي عـن              مؤسسات أهلية

                                                                            الديمقراطية وحقوق اإلنسان ونزاهة االنتخابات ووقف التعذيب واالنتهاكات، وهو حديث

           والجحـيم؛                                                                       منافق تماما ألنه يمس وترا حساسا وصحيحا، ولكنه نوع من الخيار بين الوهم
         نكاية في                                           ريق االستعمار، وجحيم دعم الحكومات المستبدة                             وهم إمكانية تحقيق الحرية عن ط

                االستبداد في نفس                            ً                           وينبغي بالطبع أن نكون موقفًا مركبا يرفض االستعمار ويرفض  .       أمريكا
   .     الوقت

                دكتاتورية ونفاق

                 يستدعي قدرا أكبر                                                           على كل حال فإن الحديث المنافق عن الديمقراطية وحقوق اإلنسان
                           الديكتاتورية وصنع التطـور                                     اط على الحروف، فبداية فإن الذي صنع                     من المناقشة ووضع النق

                             وإسرائيل تحديدا، وجورج بـوش                                                      االجتماعي الصحيح في المنطقة هو االستعمار ذاته وأمريكا
                               ستين عاما، وقد آن األوان لوقـف                                                      نفسه اعترف بأن أمريكا دعمت االستبداد في المنطقة لمدة

                              ينبغي إلصالح الخطأ االعتذار ودفع                      بوش صحيح؛ وبالتالي                            هذا الخطأ والجزء األول من كالم
                                     حرياتهم ومحاكمة المسؤولين عـن ذلـك                                               التعويضات للمتضررين وهم كثير من الذي انتهكت
                      أما الجزء الثاني مـن     !!                  يزالون أحياء مثال                                           أمثال كسينجر وكلينتون وبوش األب وفيهم من ال

                                        ها ال تطيق وال تقبل حكومات منتخبة ومقبولة    نفس                                     كالم بوش فهو نفاق محض ، ذلك أن أمريكا
                                                       في المنطقة؛ ألن ذلك يقود مباشـرة إلـى ظهـور التيـار                                     شعبيا وال تقبل بديمقراطية حقيقية
                                                    خطر على المشروع األمريكي الصـهيوني قطعـا ، ثـم إن                                اإلسالمي وثقافة المقاومة وهما

                  ً                 يبشر بذلك؛ فهي أوالً دولة قامت علـى                    للواليات المتحدة ال                                 التاريخ القديم والحديث بل واآلتي
                                                         السود ثم مارست طوال تاريخها العدوان على اآلخرين وارتكبـت                          إبادة شعب آخر ثم استرقت

                                                                 لتسويد صفحتها، ثم هي التي أسقطت الديمقراطيات ودعمـت المسـتبدين                      من المذابح ما يكفي
                     ل التي تنتهك كل حقوق                             ثم هي نفسها التي تدعم إسرائي   ..     إلخ    ..        وطنيين                 وتآمرت ضد زعماء

                                                                              الفلسطيني يوميا على مدار الساعة، وهكذا فإن الحديث عن الديمقراطية أمريكيا هـو       الشعب

                                                                               نفاق محض، أضف إلى ذلك أنه على مستوى اللحظة والراهن؛ فإن أمريكا قد ثبت كذبها في

             فـي أي مـن                                                                     موضوع الديمقراطية وحقوق اإلنسان في كل من أفغانستان والعراق فلم تحقق 

        الخـط،                                                                           البلدين ال الرخاء وال األمان وال الديمقراطية؛ بل العكس كان هو الصحيح على طول



             عـن فقـدان                                                                         فالبطالة زادت والمعاناة االقتصادية تفاقمت واألمن واألمان ضاعا تماما، فضال
   .                 االستقرار والكرامة

                      أمريكا فقدت المصداقية

                       األمريكية بقتـل أسـرى                       لة؛ فإن قيام القوات                                  وعلى مستوى األحداث الجزئية ذات الدال
                          لطالبان والقاعدة، ثم مـا                                                              قلعة جانجي في أفغانستان، وإصدارها األوامر بقتل كل أسير ينتمي

                                                           والتعذيب والمهانة في سجن أبى غريـب وغيـره مـن                                             حدث ويحدث في معتقل جوانتانامو    
                           صرية ضد العرب والمسلمين في                 والتمييزية والعن                         ، وكذا الممارسات القمعية                السجون في العراق

                                                   يعطيه وأن حديث أمريكا عن الديمقراطيـة هـو نفـاق                                      أمريكا كلها تقول بأن فاقد الشيء ال
  .   محض

                                                    يصـدق أمريكـا حتـى األمـريكيين واألوروبيـين بـل                               في هذا الصدد فإن أحدا ال
     صاحب   )   ما      فوكويا (                                المثقفين العرب؛ فالمفكر األمريكي                                    والمتعاطفين مع النموذج األمريكي بين

                                                                بشر فيها بسيادة الليبرالية الغربية يرى أن دعـوة أمريكـا إلـى         التي  "               نهاية التاريخ   "       نظرية 
                   يقول الشيء نفسه مع   )           روبرت فيسك (                             المصداقية، والصحفي البريطاني                       الديمقراطية تفتقر إلى

          نفسه هو         إن الغرب  :                                                    تدعم الطائفية وتمنع الديمقراطية في العراق؛ بل ويقول                إضافة أن أمريكا
                                            ً                                 التطور الديمقراطي في المنطقة؛ فبريطانيا مثالً هي التي منعـت بـالقوة التطـور            الذي منع

      وهـو   )                عبد المنعم سعيد (         والدكتور   .                                                الديمقراطي في مصر في الثالثينيات من القرن الماضي

                                                                             مفكر مصري وصحفي باألهرام ورئيس مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية وهو

         االستثناء                    إلخ اكتشف أخيرا أن   ..                                                   ناسبة مع النموذج األمريكي وضد المقاومة ومع التطبيع     بالم
   !!            أصبحت معتمة                                                                    األمريكي بخصوص الديمقراطية قد انتهى، وأن المدينة المضيئة على التل قد

   .                                                       وأن هناك أيديولوجية شوفينية بدأت تترعرع في أمريكا ذاتها

                   الجديد في المبادرة

                  هذه المـرة إلـى                                                   ادرة الشرق األوسط الكبير هو أن األمريكان قد لجأوا            الجديد في مب
                        العراقية التي يمكـن أن                                                               إشراك األوروبيين في المسألة، وهذا بالطبع جاء تحت ضغط المقاومة

                            الغربي برمته وليس المشـروع                                                     تتحول إلى حالة عربية إسالمية وتكون خطرا على المشروع
                          غطرستها وتشرك األوروبيـين                            لخطر؛ فإن أمريكا تتخلى عن                            األمريكي فقط، وأمام مثل هذا ا

                                 أمريكـا لمواجهـة هـذا الخطـر                                                      معها واألوروبيون يتنازلون عن مصالحهم المتعارضة مع
                                    األوروبيين بالمشاركة في المبادرة، بل                                                  ويشاركون األمريكيين في المسألة، وهذا ما يفسر قبول



                                         هكذا أقوال وزير خارجيتها التي تصب في دعم  و                                        وتتخلي ألمانيا عن معارضتها ألمريكا عموما
                                                 ال على أوروبا وال على أمريكا؛ فهناك بالطبع تناقضات                                     أمريكا تماما، وهذا الموقف ليس جديدا

                                                              ولكنها تناقضات ثانوية في النهاية يتم تسويتها باقتسام الكعكـة                             مصالح بين هذه الدول وبعضها
                                             ل خطر المقاومة والتاريخ مملوء بنماذج لـزوال                     حقيقي عليها كلها مث                    أو زوالها بظهور خطر

                ؛ وذلـك لـذبح       ١٨٨٢                                               الثانوية مثل ترحيب فرنسا باالحتالل اإلنجليزي لمصر               تلك التناقضات
                                                                          العرابية ألنها كانت تشكل خطرا على المشروع االستعماري األوروبي بأكمله وقد قال       الثورة

    حدث                                جليز بهزيمة عرابي ، واألمر نفسه                                               ذلك مباشرة وزير خارجية فرنسا في إطار تهنئته لإلن
          الوطنيـة                                والذي ضربت فيه فرنسا الحركة    ١٩٠٤                                     في االتفاق الودي الفرنسي اإلنجليزي عام 

                 الموقف الفرنسـي                                                                     المصرية في ظهرها بعد أن أظهرت لها التأييد قبل ذلك وهو نفسه ما يفسر
              اآلن والموقـف        حتـى    و    ١٩٩٠                              في الموقف من العراق منذ عـام    "                      الضمير الفرنسي المطاط "

                    األمور التـي تبـدو               ، وغيرها من  ..    ١٩٦٧    عام   "         السوفيتي "                             األلماني مؤخرا والموقف الروسي 
                        الثانوية التي تزول أمام                                                              غير مفهومة بعض الوقت ما لم يتم وصفها في إطار نظرية التناقضات

   ! ل                   والحضارة الغربية كك                                                    التناقض الجوهري وهو التناقض بين الحضارة اإلسالمية ككل

                    صناعة خارجية مرفوضة

                  شاركت في مناقشتها                                                           بقي أن نقول إن تلك المبادرات تأتي بطريقة فوقية، فال الشعوب
      وهـي    !                 وهذه إهانة لهـا                                              وال حتى الحكومات الصديقة للغرب تم استشارتها–             وهذا طبيعي –

     سالمي                الجسم العربي اإل                                                            مبادرات على طريقة القص واللصق، ومهما كانت النية وراءها؛ فإن
                              الحساسية التاريخية وبحكم أنها                                                      سيرفضها بالضرورة بحكم التكوين الحضاري والثقافي وبحكم

             صناعة خارجية
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           ـ علـى            وسياسـيا                     المطروحة ـ فكريا           اإلشكاليات
                                                      الواقع العربى المعاصر، هى من النوع الصعب الذى ال يكفى  

                                         او الرفض او اجراء نـوع مـن الحسـاب           القبول           فيه مجرد   
             من الوعى       ً هائالً                                     ً       الفكرى والسياسى البسيط، بل تقتضى قدراً       

                                                              واليقظة والتركيب المعقد والحساب الجدلى وإعادة االعتبـار        
                                                    القومية والدينيـة والوطنيـة بـدون اإلخـالل                 الثوابت     الى  

                  عـن سـياقها             المقطوعة                                 بتداعيات العصر، وليس العصرنة     
                                                              التاريخي، بمعنى االنجرار وراء القيم االمريكية بـدعوى ان         

  .       العصر    موضة       هذه هى 
                                    فرضت نفسها فرضا علينـا فـى                  واالفكار       األحداث

                                 المفارقات المتعلقة بموضـوع        تلك                       اآلونة االخيرة، وخاصة    
                                                          الديمقراطية والمقاومة، والمطالـب االمريكيـة باالصـالح        

                                                        فى نفس الوقت الذى نواجـه فيـه آلـة الحـرب                    السياسى



                    علينـا يوميـا              العـدوان                                     االمريكية واالسرائيلية التى تمارس     
ــة  ــرة ومؤلمـ ــعة وخطيـ ــورة واسـ ــاً                                       وبصـ   .   ً    معـ

                                رفع االلتباس حول الموضوعات        الى                  تحتاج بالطبع            والمسألة
                                                         الشــائكة االرهــاب، المقاومــة المشــروعة، الديمقراطيــة 

                                                 حقوق الشعوب، المشروع االمريكى العدوانى فى                األمريكية،
                                 والشفافية والتعددية، التمسك           بالحرية                        جوهره والقيم المتصلة    

        مريكـى                                                     بقيم االسـالم الصـحيحة ام الخضـوع لتفسـير ا          
                                            ام الخضوع، الحركة ام السكون، حقـوق                      لالسالم،المواجهة

                      لمطالـب امريكـا             الخضـوع                                 الشعوب فى العدل والحرية ام      
                                                             بالديمقراطية واالصالح السياسى ، وهكذا فنحن امام قضـايا         

  .                                                      ومتداخلة، شديدة التـداخل والتقـاطع وااللتبـاس               متقاطعة
ـ              االمريكية                   بدأنا باالجندة       اذا           ن االدارة                             المعتمـدة رسـميا م

          القـادة                                                     االمريكية والمتمثلة فى وثيقة بـوش، وتصـريحات         
                                                          االستراتيجيين االمريكيين السابقين والحاليين، فإننا اليمكن فى 

                                      عن العدوان االمريكى على العـراق،           نفصلها                نفس الوقت ان    
           ورغبـة           بالكامل،                                          والممارسات الصهيونية المدعومة امريكيا     

ـ                                    دة االمريكيـة فـى اقامـة                                          السادة الجدد فى الواليات المتح
   !!                       بــــالقوة والقهــــر           امريكيــــة               امبراطوريــــة 



                                                       ادبيات االجندة االمريكية عـن محاربـة االرهـاب،               تتحدث
                                                           انظمة الحكم االستبدادية التى تفـرز منـاخ العنـف                ازاحة

                       باعتبـاره رسـالة               الديمقراطى                       واالرهاب، فرصة االصالح    
  ،                                                     والمطالب الثالثة بها قـدر هائـل مـن النفـاق             !!        امريكية
                                                      من وجهة النظر االمريكية ليس ما مارسته امريكا                فاالرهاب

                          ولكنه اى نـوع مـن              الشعوب،                               منذ نشأتها وحتى اليوم بحق      
                                                        المقاومة ضد المشـروع االمريكـى الصـهيوني، وعلـى          

                                              والجماعات واالفراد ان تتبنـى المفهـوم              والدول          الحكومات  
          امريكـا                                                 االمريكى الصهيونى لالرهـاب، وان تقـف مـع          

                                                 شكال ومضمونا، واال فإن تلك الحكومات والـدول                  واسرائيل  
                                ارهابيون يشـجعون االرهـاب           اشرار                    والجماعات واالفراد   

      فـى                                                         ويستحقون بالتالى الطرد من الجنة االمريكية والدخول        
                                                              نار العقاب االمريكى سواء بالضـرب بالقنابـل او تجميـد           

                          االرهـاب فـى المفهـوم         !!          القانونية                      االرصدة او المطاردة    
      وليس                                  ً        لصهيونى هو ان تناضل ضد اسرائيل مثالً                  االمريكى ا 

                                                    ما تقوم به اسرائيل من قمع يومى على مدى عشرات االعوام 
                       والشعوب العربيـة،             الفلسطينى                          وبصورة متصلة ضد الشعب     

                                                            وهكذا فإن على الدول والحكومـات والجماعـات واالفـراد          



                                                        مباشرة عن الكرامة والحقوق الوطنية والكـف عـن                التخلى
               الصـهيوني،            االمريكـى                   ضد المشـروع                   اشاعة التحريض 

   !!                                                          والقبول به شكال ومضمونا بل ودعمه احيانا حين الطلـب         
                                                          الخيار هنا سهال شيئا ما بالنسبة للجماعات واالفراد            كان      واذا

                      ـ بالنسبة للحكومات          االستحالة                           فإنه شديد الصعوبة ـ لدرجة  
                                                           والدول، فهى ال تستطيع رفض االجندة االمريكيـة لهشاشـة          

                                                        ن ناحية والستحالة ذلك بالنسبة للتوازنات الدوليـة،            م       بنيتها
                              على قبولها علنا ألن ذلك يعنى     تجرؤ                   وهى فى نفس الوقت ال 

              والجغرافيـا                                                 خيانتها مباشرة لحقـوق الشـعوب والتـاريخ         
                                                             والمستقبل ويعنى اسـتفزازها للجمـاهير وفقـدان شـرعية          

                                  تشعر بأن مسـتقبلها غـامض،            فإنها                         وجودها بالتالي، وهكذا    
                                                      ممارسات مسك العصا من الوسط او المراوغة والنفاق             وان  
           ً                                              تستمر طويالً ولن ترضى السادة االمريكيين وال الشعوب           لن

                         مأزق تحسد عليه خاصة ان   فى                          ايضا، وهكذا فان ا لحكومات 
                                                       الممارســات االمريكيــة والصــهيونية شــديدة االســتفزاز 

                                                    تحتمل التبرير والتأويل او تفهم وجهة نظرها،          وال         والوضوح  
    ً                 مـثالً والمطالـب           العراق                                العدوان االمريكى والحصار على      ف

                                                            االمريكية للعراق شديدة االستفزاز وكذا فإن شارون يحـرق         



                                                         التوت التى تتستر بها الحكومات عادة، بل يتعمـد               اوراق    كل  
ــات وكشـــف   ــة تلـــك الحكومـ ــا                                     اهانـ    !!         عورتهـ

                                                     االمريكية تتحدث ايضا عن االنظمـة االسـتبدادية                واالجندة
                                         اليمكن تجاهلهـا، ولطالمـا مارسـت             حقيقة   ى               والفاسدة، وه 

                                                         الشعوب النضال ضدها مـن اجـل حكومـات ديمقراطيـة           
                                                    ولكن االمريكان انفسهم كانوا يدعمون ويروجـون                وشفافية،

                            شك ان الضغط االمريكـى        وال                               لهذا االستبداد وذلك الفساد،     
                                                              على هذه النقطة يسيء الى تلك المعاني، بل يحـدث عكـس            

                                    هوالمقصـود بالضـبط، فتتخلـى                         وربما كان هذا          المطلوب
                    طالما ان ذلـك            والفساد                                    الجماهير عن النضال ضد االستبداد      

                                                           مطلب امريكي، الن المعاناة مـن الممارسـات االمريكيـة          
                                            مما سواها طبعا ولكـن مـن الصـحيح              اعلى            والصهيونية  

        قـادر                                                     والضرورى إحداث نقلة فكرية وسياسية وخيال شعبى        
                         والفساد دون الوقوع فى                                        على استمرار النضال ضد االستبداد      

                                      قبل ذلك وبعده بخيار المقاومـة              والتمسك                  االجندة االمريكية   
         هـذه     ان                                              والمواجهة للمشروع الصهيونى االمريكي، والشك      

                                                            اشكالية تواجه القوى والحركات والشعوب واالفراد وينبغـى        



                                  والنضالى والحياتى لحل تلـك             والفكرى                     بذل الجهد السياسى    
  .        االشكالية

          االجندة       طريقة                    ح الديمقراطى على                فرض االصال     اما
                      ً                                          االمريكية، فهو يعنى اوالً تغيير انظمة الحكم بأنظمة جديـدة          

                                                       عن الثوابت الوطنية والدينية والقومية، وتتبنـى             تماما       تتخلى  
                               االنسان الفرد قبل المجتمع          وحقوق                           مفاهيم العولمة واالمركة،    

      ولكن                                                       بما فيها حقوق الشواذ، وهى امور ملتبسة ومرفوضة،         
                                                             ذا اليعنى رفض الديمقراطية طبعا، ولعـل هـذه اشـكالية            ه

                         فهى فى مأزق حقيقي،             الحكومات                           اخرى تواجه الشعوب، اما     
                                                             فقد اعتادت على الحكم المطلق، وهى غيـر قـادرة علـى            

                                                       الديمقراطية الحقيقية الن هذه سوف تفرز مباشـرة                 الممارسة
                               والشعبية الرافضـة ايضـا               والمناضلة                        وفورا القوى المقاومة    

                                                   مشروع االمريكى ـ الصهيوني، ولعل هـذا مـا تحـاول       لل
                                                           نقله الى االدارة االمريكية التى تفهم هذا بـالطبع،                  الحكومات

                                     كمجرد تمهيد القامة انظمة حكـم             الورقة                     ولكنها تستخدم تلك    
       حتى    او                                                    اكثر عمالة على غرار حامد قرضاى فى افغانستان         

                                                           اقامة حكومات برئاسة جنراالت امريكيين تـومى فـرانكس        
  !                              نجاح العـدوان االمريكـي        بعد   ً                       مثالً مطروح لحكم العراق     



                                                            وهكذا فان الحكومات فى مأزق حقيقى فال هى قادرة علـى           
                                                     والهى مقتنعة بحقيقته وال هى قادرة على تبنـى             ذلك     رفض  

                     ان هذا االمر لن           وبديهى                                    السياسة االمريكية على طول الخط،      
ـ          ..            يستمر طويال    ا                                           ويجب على الشعوب ان تستعد وعلى قواه

                                              وأن تعيد اكتشاف ذاتها وقدراتها وبرامجها،         ..        تعمل   ان       الحية  
                      علـى حـل تلـك            قادرا                                   وأن تفرز مشروعا فكريا وسياسيا      

                                                        المعضالت واالشكاالت وإقامة الحجة على الناس وفتح طرق        
                  واال فان ضـبابا       ..                        والمستقيمة والقادرة         الصحيحة          الخيارات  

ـ          المنطقـة                                     فكريا وسياسيا هائال سوف يسيطر علـى         ى ان       ال
  .            ً          يقضى اهللا امراً كان مفعوال



  

  في الشرق األوسطالمياه على الصراع
 ) *(مورومحمد . د

  
ذ                 البترول                     آان الصراع على        إذا                                                             قد شكل مساحة آبيرة من معادالت وأحداث المنطقة من

ي                         فإن                         عقود آثيرة وحتى اآلن،      اه ف ك أن المي دة؛ ذل د ح اه یمكن أن یكون أش ى المي                                                                                          الصراع عل

يٍّ        {          سر الحياة                          البترول وأغلى؛ فهو       من                       التحليل النهائي أهم     ْيٍء َح لَّ َش ـَماِء ُآ َن اْل ا ِم َ  ٍّ             َوَجَعْلَن   ٍ  ْ  َ  َّ  ُ   ِ   َ   ْ   َ  ِ    َ َْ  َ ال َ    َ َ    َأَف

ِ ُ   َ ُیْؤِمُنوَن  ْ    ].  ٣٠  :        األنبياء [  } ُ 

يؤثر                 المبكر                   شك أن اإلدراك       وال ا س                                                                    ألهمية المياه، ومعرفة طبيعة الصراع القادم حوله

و                      أحسنوا                     على أمتنا إذا ما      تقبًال معق م مس ؤّمن له د والتضحيات، وی ً                              االستعداد بكثير من الجه             ّ ً   ًال،                                        

ا إذا  ى سطح       ظل          أم ودهم عل رد وج إن مج رة ف ة الخطي ذه التقني ة عن ه ة غفل ي حال رب ف                                                                                                 الع

  !     ً  صعبًا    ً أمرًا           األرض سيصبح 

ة                  حقيقة                         المهم هنا أن نقرر         ومن ي بعام ين األمن العرب                                                                    بدهية، أن هناك عالقة مباشرة ب

اه                       ومسألة تأمين مصادر     ا هو اإلجراءات                  .         المي ة م ام لدول ان األمن الع ك                                                                     وإذا آ ذها تل ي تتخ                         الت

ه موضوع             على                الدولة لتحافظ    ى أن                                                                               آيانها ومصالحها في الحاضر والمستقبل، فإن فهم األمن عل

      ً        ً                                                 داخليًا وخارجيًا هو أمر سطحي وضيق؛ ألن األمن العسكري هو وجه سطحي        العسكري        الدفاع  

بق؛ ف                      لمسألة     ضيق   دفاع األمریكي األس ر ال ارا وزی اك                                                                                        األمن الكبرى آما یقول روبرت مكنم        هن

ر ومي، ومن         الكثي ألة األمن الق ًا بمس ًا وثيق ر العسكریة المرتبطة ارتباط ن الجوانب غي ذه                                        ً      ً                                                 م        ه

  .       الجوانب                                                                      الجوانب بالطبع مسألة األمن الغذائي واالقتصادي ومسألة المياه على رأس تلك 

ن     وإذا ألة األم ذنا مس ذائي                         أخ ر           الغ دنا أن األم ي لوج الم العرب تقبل الع م مس دد لفه                                                                 آمح

ي             یمتلك                        ذلك أنه إذا آان من             مفزع؛   الم العرب                  ً                                                   غذاءه یمتلك قرارًا؛ فإن وجود فجوة غذائية في الع

          ً                                                    دوالر سنویًا هي الفرق بين الصادرات والواردات العربية مما یمثل      مليار    ٣٠               تصل إلى حوالي  

د                    بل               مشكلة خطيرة،    ذاء ال تزی تراتيجية في مجال الغ م السلع االس                                                                                               ونسبة االآتفاء الذاتي من أه

ة                    %  ٣٩   ن   ع ة في المنطق دول ذات األهمي ة ال ة                                                                                              ، وهذه النسبة لها أهميتها؛ ونراها في حال            العربي

   %.  ٢٧                                           مثل مصر التي یبلغ اآتفاؤها الذاتي من القمح 

ية               أن                       أخذنا في االعتبار         وإذا ات سياس                                                                      السوق العالمية للقمح تتشكل من دول ذات توجه

دول ا         فداحة                         ومتعارضة معنا، ألدرآنا     ى سوق تصدیر القمح                                    المشكلة؛ فال يطرة عل رى المس                                                     لكب



دا،      «    هي   ا، آن تراليا،                     أمریك ترآة                 أس ة المش ار            »                                  السوق األوروبي ي احتك ل ف ا التكت                                              ؛ حيث یمكنه

  .                              القمح فقط بل وفي أسعاره آذلك     تصدیر              للتحكم ليس في 

و العنصر                   الغذائية                 فإن المسألة         وهكذا اء ه اء؛ حيث إن الم ألة الم                                                                       تفجر بالضرورة مس

ة                القادرة     اعة             األساس للزر  ك الفجوة الغذائي اء           .                                                بدورها على سد تل ة الم الطبع ال تقتصر أهمي                                         وب

ة االستهالآات                          مسألة     على   ه لتلبي اء ضروري للتصنيع أیضًا، فضًال عن أهميت ً                                                            الزراعة؛ فالم      ً                                  

ریة م             البش ون معظ الطبع أن تك ًا ب يس عبث ا، ول يل وغيره رب وغس اه ش ن مي رة م                                             ً                                                          المباش

  .         در المياه                 قد نشأت حول مصا        الحضارات

كلة وطن         ومش ي ال اه ف ي                        المي زام          العرب ي الح ع ف ي یق الوطن العرب رة؛ ف اد آثي                                                               ذات أبع

اه المتجددة        %  ١                                            فيه الموارد المائية المتجددة عن             وتقل                                 الجاف وشبه الجاف من العالم،                                  من المي

الم، ونصيب  ي الع رد                       ف اه        الف ن المي ي م دل      ١٧٤٤                         العرب ين أن المع ي ح نویًا، ف ًا س رًا مكعب     ً      ً      ً                                  مت

   ٥              ً                                                   متر مكعب سنویًا، ومعدل هطول األمطار في الوطن العربي بين               ١٢٩٠٠     إلى              العالمي یصل   

م    ٤٥٠    ـ  نویًا،        مل ين     ً    س ثًال ب ا م ي أوروب راوح ف ين یت ي ح ً                     ف نویًا    ٣٠٠٠       ـ       ٢٠٠                            م س ل   .           ً      مل         وتمث

ي                %   ٤٣                           الوطن العربي مساحة        في         الصحارى   ي، وف وطن العرب ة لل الي المساحة الكلي                                                                من إجم

ي           بلغ      حيث   م      ٢٠٠٠     عام   ة          ٣٠٠                         عدد سكان الوطن العرب وارد المائي إن عجز الم ون نسمة ف                                                  ملي

غ                        ١٢٧     إلى              العربية یصل    ًا تبل ة المتاحة حالي وارد المائي ك ألن حجم الم ر مكعب؛ وذل                                                          ً                                     مليار مت

ا إال                مليار     ٣٣٨ تثمر منه ر مكعب         ١٧٣              ً                                متر مكعب سنویًا ال یس ار مت وطن      !                          ملي ي حين أن ال                       ف

ه        العربي ة احتياجات د                                      یحتاج لتلبي م عمل خطط لس اه ـ إذا أحسن استخدامها، وت           الفجوة                                                                    من المي

  .     ً سنویًا                           مليار متر مكعب من المياه    ٥٠٠                     الغدائية ـ إلى حوالي 

وارد اه            والم ادر المي ي                     ومص طحية         ف اه الس ار والمي ي األمط ل ف ي تتمث وطن العرب                                                                  ال

كلة                            والمياه الجوفية، ولعل       »       األنهار « اه السطحية                 المش ار  «                               حول المي اه       ه   »         األنه م؛ فالمي                      ي األه

ة أقطار        ١٢٧٫٥              العربي تبلغ      للوطن                    ً     السطحية المتاحة حاليًا                         ً                        مليار متر مكعب سنویًا، تحوز ثالث

والي  ة ح ا،    %   ٧١                عربي م           منه د حج روض أن یزی ن المف ودان، وم راق والس ي مصر والع                                                                       ه

ًا                        ٢٥٦                             الموارد السطحية ليصل إلى      اح حالي ا هو مت اه؛ أي ضعف م ر مكعب من المي                                                  ً                                مليار مت

  .                            مثل قناة جونجلي في السودان       والسدود                     عن طریق مشروعات الري 

أتي من            »                  المياه السطحية   «           األنهار       مياه    من    %   ٦٧               أدرآنا أن        وإذا ة ت دان العربي                                          في البل

ة أو سدود                    ما                          خارج بالدهم لعرفنا حجم      ام العرب بعمل تنمي                                                                                یمكن أن یحدث من مشكالت إذا ق

ا                              وعلى سبيل المث           مواردهم،                  تؤدي إلى زیادة     ع من إثيوبي ل األزرق   «                                              ال فإن نهر النيل ینب   ،  »              الني

رة  ا         وبحي يض   «         فكتوری ل األب ة هي  »               الني ع دول إفریقي ي تس ر ف دا،  «                                       ، ویم ا، أوغن ا، آيني                               إثيوبي



ه             »                                                رواندا، بوروندي، والكونغو والسودان ومصر              تنزانيا، د منابع افة من أبع ى                                              ، ویقطع مس        عل

ا          ى البحراألبيض                                                              روافد بحيرة فكتوریا نيانزا في قلب إفریقي يد عل ى ساحل رش ي            المتوسط                                             إل         ف

  .    آم    ٦٧٠٠          مصر حوالي 

ا ة      أم رات ودجل را الف ان                          نه ر          فينبع رات عب ر الف ا، ویم ة شمال ترآي ال الواقع                                                                 من الجب

  .                                 فيمر من ترآيا إلى العراق مباشرة    دجلة        أما نهر   .                سوریا ثم العراق

اداً     ً مثًال                لنهر النيل ـ          وبالنسبة ي اقتصادیاتها                                   ً     ـ الذي تعتمد مصر عليه اعتم به آامل ف                                   ش

إن   ة؛ ف ة الزراع يب                          وخاص ى         نص ه یصل اآلن إل نویًا،       ٥٥٫٥                                مصر من ب س ر مكع ار مت                     ً              ملي

ادة                    متر          مليار       ١٨٫٥               والسودان إلى    ى زی دیهي أن مصر والسودان یسعيان إل نویًا، وب           ً                                                                   مكعب س

   لى                                                              طریق مجموعة من المشروعات، وهذه المشروعات لن تؤثر ع           عن                           مواردهما من مياه النيل     

                                                                        قد ترآت أراضيهم بالفعل من ناحية، وألن هذه الدول لها مصادر                   المياه                       حصة دول المنبع؛ ألن     

ً                       مثًال التي یأتي منها              فإثيوبيا            ً      مياه غنية جدًا،                                                   من مياه النيل المستخدمة في مصر ليست في          %   ٨٥   

ا، ولكن                    إلى      حاجة   رًا من احتياجاته ً                               ً                                           مياه النيل أصًال؛ ألن مواردها المائية أعلى آثي يس         األمر                         ل

اه                   رة من المي ان مصر من حصة آبي ة لحرم     أو                                                                                                      بهذه البساطة؛ حيث تسعى قوى عالمية وإقليمي

ا             ادة نفوذه ى زی ي                                                                                            منها على األقل من زیادة مواردها من تلك المياه؛ فإسرائيل تسعى إل رن      ف           الق

ق              ر                                                            ً                        اإلفریقي ومنطقة البحيرات الكبرى، وآذلك أمریكا التي نجحت أخيرًا في تحقي د        أآب         ر من          ق

  .       وبورندي        ورواندا   »         ميذآابيال «                                          النفوذ على آل من إثيوبيا وأوغندا والكونغو 

ة لمصر               والمخططات وب                   في                        المعادی ر جن الجيش الشعبي لتحری رة؛ ف ذا الصدد آثي                                                                   ه

                                                         منع إنشاء قناة جونجلي التي آان من الممكن أن                    ً إسرائيليًا                                       السودان بقيادة جون جارانج المدعوم      

اه،          ن من                                  تزید نصيب مصر والسودا       ل مجرى                        المي ة تحوی دیم یقضي بمحاول اك مخطط ق                                                                وهن

                                           الستصالح األراضي بعمل الدراسات الخاصة به إال        األمریكي                                 النيل في إثيوبيا، وقد قام المكتب 

ى مصر،                        یشكل                               أنه بالطبع لم ینفذ، ولكنه       د للضغط عل ا بع ذها فيم رة في األدراج یمكن تنفي                                                                                   فك

ك                       الجاه         الدراسات                     وهناك اآلن عدد من      ا البن ا سوف یموله ي إثيوبي                                                                        زة إلقامة سدود على النيل ف

بة              على              الدولي تؤثر    اه بنس نویًا، أي      %   ٢٠                                        حصة مصر من المي ر مكعب من          ٧    ً          س ارات مت                                   ملي

ل ووصل       ر                        المياه، ب ك                                 التفكي ي تل اه ف ل آل مصادر المي اك خطة تقضي بتحوی ى حد أن هن                                                                                           إل

ذه                                           البحيرات العظمى في وسط الق          منطقة                   المنطقة لتصب في     ع ه م بي                                               ارة آخزان عمالق للمياه، ث

ا السفن أو                      یرید             المياه لمن    ل تحمله ي برامي ا ف                           ً                                                                       ویدفع الثمن آالبترول تمامًا، ویمكن آذلك تعبئته

اه                           عن دها بنصيب من مي ارة، وتطالب إسرائيل أیضًا بم دول خارج الق ا ل                                                         ً                                                          طریق أنابيب لبيعه



ا                                                                        عن طریق سيناء، وإال قامت بإحداث متاعب لمصر ف                  النيل ل في إثيوبي ابع الني ة                                       ي من           ومنطق

  .        البحيرات

إن المطامع      وفي  ة ف دم المشروع الصهيوني              اإلسرائيلية                             الحقيق ة ق ل قدیم اه الني ي مي                                                          ف

ي  دم الصهاینة ف د تق ه، فق ة                                     ذات امي         بدای دوب الس ر المن ورد آروم ى الل رن بمشروع إل ذا الق                                                                     ه

            م قام مهندس     ١٩٧٤        وفي عام                                  إال أن ذلك المشروع قد رفض،           الغرض                          البریطاني في مصر لهذا     

                                                                مشروع لجلب المياه إلسرائيل من الدول المجاورة على أساس                بتصميم  »            إليشع آيلي  «          إسرائيلي  

ي                       من                     أن إسرائيل ستعاني     ل ف بة لنهر الني تلخص المشروع بالنس تقبل، وی اه في المس                                                                                              مشكلة مي

ى                        اإلسماعيلية             توسيع ترعة    ا إل اه داخله دفق المي دل ت راً    ٣٠                                                         حتى یزید مع ة،            ً     مت ي الثاني ًا ف      ً                        مكعب

ى الجانب                       ونقل اه عل         اآلخر                                                                                                هذه المياه عن طریق سحارة تمر أسفل قناة السویس، ثم تصب المي

          فلـسطين      ساحـل                                                                              من القناة في ترعة مبطنة باإلسمنت لمنع تسرب المياه، وتصل هذه الترعة إلى         

ـعى         صحراء                                        ً                                  المحتلة وتل أبيب، ثم في خط آخر یتجه جنوبًا نحو بئر السبع لعرب                                      النقـب، وتســ

                        ً              متر مكعب من المياه سنویًا من               مليارات   ٨                                                        إســــــرائيل وفــق هــذه الخطة إلى الحصـول علـى        

ام             بعد                                                   النيل، وقد تكرر الحدیث عن هذا المشروع فيما          د ع دة آامب دیفي ع معاه                                                      خاصة بعد توقي

  . م    ١٩٧٩

ه نشأت حول                                             ینبع من ترآيا ویمر في سوریا والعر        الذي                 لنهر الفرات            وبالنسبة                         اق، فإن

راق،            هذا                        حصص المياه والتدفق في    ا وسوریا والع ين آل من ترآي اآل ب                                                                           النهر العدید من المش

ً                                        للضغط السياسي على سوریا مثًال بسبب قضية دعم سوریا لألآراد                 المياه                       وتستخدم ترآيا مسألة                                

در بحوالي م                         الناحية              األتراك، ومن    اه یق دیها عجز في المي إن سوریا ل ر مكعب                                                                                    الفنية ف ار مت                       لي

   ً                سدًا، نفذت بالفعل   ١٣                                                      قيام ترآيا بمشروعات آبرى على نهر الفرات تقضي بإنشاء    ومع    ً   سنویًا، 

ى آل من                            ١٩٩٠                     سد أتاتورك عام         منها ر عل ا أث د انخفض مم دفق في النهر ق دل الت إن مع                                                                                           م؛ ف

ى العراق              سوریا ؤثر عل رات ی ذي                                                                                          والعراق، آما أن قيام سوریا بدورها بإنشاء سدود على الف         ال

ين سوریا           ة الصدام ب ى حاف د وصلت األمور إل ام           والعراق                                                                                        یصل إليه النهر في النهایة، بل ق         ع

  . م    ١٩٧٤

اك تم         وهن روعات ی ر                    مش ي             التفكي كري الترآ الف العس د التح ة بع ا اآلن خاص                                                                فيه

ى                  ترآيا                             اإلسرائيلي بنقل المياه من      ل یسير في البحر المتوسط إل وب طوی                                                                           إلى إسرائيل عبر أنب

ا                یحقق               سرائيل، وهذا           شواطئ إ                                                                              لترآيا موارد مالية من بيع المياه، ویحقق إلسرائيل تلبية حاجاته

  .       والعراق                                                   بسيط، ولكن هذا بالطبع سيكون على حساب آل من سوریا     بثمن          من المياه 



م       آانت ن أه اه م ل                      المي ين العرب و          العوام ببها الحروب ب ي نشأت بس رائيل (                                                  الت   ،  )         إس

كریة  ات العس ة عامي   ية          اإلسرائيل                       فالعملي ى الحدود السوریة اللبناني          م آانت     ١٩٦٥  ،     ١٩٦٤                                              عل

                                                                           في مياه نهر األردن ونهر بانياس ونهر اليرموك ونهر الحاصباني،                       اإلسرائيلية              بسبب األطماع   

ان  ا آ ن            آم باب حرب     م ام     ١٩٦٧                أس ي ع ر األردن، وف ل مجرى نه   م     ١٩٨٢                                                  م موضوع تحوی

  .        الليطاني                       ا أطماع إسرائيل في نهر                          على لبنان آان من أهدافه      عسكریة                 شنت إسرائيل حملة 

ا                    ذآرنا     آما    )        إسرائيل   (     وتسعى رات من ترآي اه نهر الف ى مي ى الحصول عل ل إل                                                                          من قب

ى        اه                        حصة                                  مباشرة، وآذلك الحصول عل ماعيلية باتج اة اإلس ق قن ل عن طری اه نهر الني                                                                               من مي

   ).       إسرائيل (            النقب وساحل 

ام                                      من محاور الفكر الصهيو          ً هامًا            ً      المياه محورًا          وتعتبر ور ع د صدور وعد بلف                                       ني؛ فبع

ان          ١٩١٧ يس                            م تقدم حایيم وایزم يس وزراء                      رئ د جورج رئ ى لوی ذاك إل ؤتمر الصهيوني آن                                                                         الم

ل الشيخ                    إسرائيل              ً                 بریطانيا طالبًا تحسين حدود      ور، لتضم حوض الليطاني وجب د بلف                                                                 حسب وع

  .          واليرموك       وبانياس                          وحرمون أي تضم أنهار األردن 

وارس                       الصهيوني بلسان          ویقول ام           ه ين            «  :  م    ١٩٢١          ع ه هو ب تقبل فلسطين بأآمل                                               إن مس

  . »                                الليطاني واليرموك ومنابع األردن   على                              أیدي الدولة التي تبسط سيطرتها 

اه،    «   م      ١٩٥٥     عام                      دیفيد بن جوریون          وأعلن ة المي                                             أن اليهود یخوضون مع العرب معرآ

ذه الم              مصير                                  وعلى نتيجة هذه المعرآة یتوقف       نجح في ه م ن ا إذا ل ن                                                          إسرائيل، وأنن ا ل ة فإنن                     عرآ

  . »      فلسطين        نبقى في 

ى الكنيست                 اإلسرائيلية                        المعروف أن الحدود        ومن ة عل ًا للخریطة المعلق تهدفة طبق               ً                                           المس

  .                          الفرات أي من ماء إلى ماء   إلى                       في إسرائيل هي من النيل 

ي تصل              توفر                          آل حال فإن إسرائيل         على اه الت ر      ٣٫٥                                                    حاجاتها المتزایدة من المي ار مت                 ملي

ا اآلن      ١٢              زیادتها إلى        إسرائيل     رید           ً       مكعب حاليًا، وت         ً                                              مليارًا للتوسع في مشروعاتها، وتحصل عليه

رقة   ن س ا م اه                   إم ن           مي ة، أو م ل األراضي المحتل دة داخ ة معق ائل تكنولوجي ة بوس ار العربي                                                                                         اآلب

ان اآلخرین                          تستهدف         مشروعات   ة وحرم ار العربي اه األنه در ممكن من مي ر ق ى أآب                                                                                               السيطرة عل

اس واليرموك واألردن                       على أنهار        خاصة      منها   إن الفجوة       .                                                        الليطاني والحاصباني وباني الطبع ف                           وب

ة اه العربي           المائي ن المي ًا م رائيل حالي ه إس ا تنهب ين م ن   ة                          ً                                     ب ه یمك تهدف نهب ا تس ين م كل   أن                                      وب          یش

  .       المنطقة    ً     ً                               عنصرًا هامًا من عناصر اندالع حروب قادمة في 
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                                                    على يد الصحفى األلمانى اليهودى فيلهيلم مار عنـدما      ١٨٧٩                                       ظهر مصطلح العداء للسامية ألول مرة عام   
                                                                                                               أصدر كتابا بعنوان انتصار اليهودية على األلمانية وكانت تلك الفتـرة قـد شـهدت أحـداثا اقتصـادية                   

                                                                     روسية أدت إلى إفالس كثير من األغنياء األلمان فى بروسيا وفرنسا                                              ومضاربات عقب الحرب الفرنسية الب    
                                                                                                          وعدد من دول شرق ووسط أوروبا، وحمل األوروبيون وقتها المسألة والمسئولية على اليهود، الذين تـم                
                                                                                                      اتهامهم بأنهم متآمرون، وبدأت سلسلة من االضطهادات ضدهم، وفى الحقيقة فإن االضـطهاد األوروبـى               

                                                                                           حة كبيرة من التاريخ األوروبى ألسباب كثيرة لعل أهمها الروح العنصرية األوروبية التى                             لليهود شكل مسا  
                                                                                                      ال ترى الحق فى اإلنسانية إال لألوروبي، واالضطهاد األوروبى والعنصرية األوروبية لم تطـل اليهـود                

        وروبـى                                                                                                  وحدهم بل طالت المسلمين والزنوج والهنود الحمر، فالعنصرية جزء ال يتجزأ من الوجـدان األ              
  .                        والقيم الحضارية األوروبية

                                                                                                        ولعلنا نفهم المسألة إذا أدركنا أن حرب االسترداد المسيحية األوروبية لألندلس إسبانيا والبرتغـال              
                                                                                                        شهدت اضطهادا وإبادة لكل مسلم ويهودى على حد سواء، وقد استمرت تلك العملية بصورة أو أخـري،                 

                                                       ظلوا كأقليات فى بعض الدول األوروبية، ولعل تاريخ روسيا                                          ولكنها طالت اليهود فيما بعد أكثر ألن هؤالء 
                                                                                                              العنصرية وألمانيا النازية مفعم بحوادث االضطهاد تلك، فى حين أن اليهود عاشوا فى بالد مثـل إيـران                  
                                                                                                        واليمن والعراق ومصر والمغرب وليبيا وغيرها من البالد اإلسالمية بدون أى مشـاكل مـن أى نـوع،                  

                                                                            ثروات فى طول البالد اإلسالمية وعرضها حتى قيام إسرائيل حين فضل عـدد                                     وحصلوا على امتيازات و   
                                                                                                               منهم بسبب الغباء والتضليل الهجرة إلى إسرائيل، ولكن من بقى منهم فى إيران أو المغرب أو مصـر أو                   

  .                                                                             العراق أو غيرها ظل يتمتع بحقوق المواطنة وروح التسامح اإلسالمى المعروف حتى اليوم
                                                                                الصهيونية والموالون لها مصطلح العداء للسامية لترعب به كل مـن ينتقـد                                استخدمت الجماعات   

                                                                                                              اليهود أو اإلسرائيليين أو الصهيونية، وذلك عندما بدأ التحالف الغربى الصهيونى المعاصر، ولكن حقيقـة               
  .                                                                          المصطلح والمشاعر مخالفة لما يستخدم فيه، والصورة المستعملة تخالف األصل تماما

                                                                              حقيقته هو عداء عنصرى أوروبى ضد كل الجنسيات السامية من عرب ويهود                                العداء للسامية فى  
                                                                                                        وغيرهم، وهو جزء من العنصرية األوروبية المعروفة، ويمكن ألى متابع للثقافة األوروبيـة فـى كـل                 
                                                                                                       عصورها بما فيه ما يسمى بعصر االستنارة والتنوير أن يكتشف جذور ومالمح تلك العنصـرية ومنهـا                 

                                                                                 الطبع، بل إن الدكتور عبدالوهاب المسيرى فى موسوعته عن اليهود واليهودية والصهيونية                 العداء للسامية ب
                                                                                                                    أثبت أن األلمان الذين كانوا يقتلون اليهود فى الحقبة النازية كانوا يستخدمون كلمة المسلمين للداللة علـى                 

        قـد       ١٩٠٠            وتو عـام                                                                                         هؤالء اليهود وهو ما يكشف مضمون العداء للسامية، وكذا فإن الكاتب الفرنسى هان            



                                                                                                          زعم فى حواره مع الشيخ محمد عبده أن هناك عيوبا أخالقية مثل الكسل فى الجنس السامى على عكـس                   
                                                         ً                                                  اآلرمى ألسباب تتصل بالعقائد، ورد عليه الشيخ محمد عبده مفنداً ذلك ومدافعا عن العـرب والمسـلمين                 

  .       واليهود
                                    يون التخلص من اليهود فى أوروبـا ـ                                                     فى إطار الروح العنصرية والعداء للسامية حاول األوروب

                                                                                           كزبالة بشرية ـ فنشأت فكرة، إنشاء وطن لهم فى فلسطين لتحقيق هدف التخلص مـنهم، والسـتخدامهم    
                                                                                            كجماعة وظيفية تقوم بدور الوكيل عن الغرب ـ ثم أمريكا ـ ومفرزة عسـكرية متقدمـة ورأس جسـر      

                                                    يد له وضربه كلما كان ذلك مطلوبا على يد هذه                                                                    للغرب فى قلب العالم العربى واإلسالمى لمنع نهضته والك        
                                                                                                             الجماعة الوظيفية، وهكذا نشأت فكرة الصهيونية أو إنشاء وطن قومى لليهود فى فلسطين فى أروقة أجهزة                
                                                                                                          المخابرات ودوائر وزارات الخارجية األوروبية منذ نابليون بونابرت الذى دعا إلى ذلك فعال وحتى وعد               

           وانتهاء      ١٨٩٧                                                                   من اليهود غير المتدينين الفكرة ودعوا إليها بدءا من هرتزل                              ، وقد تلقف عدد         ١٩١٧       بلفور  
                                             وهكذا فإن الذين تلقفوا الفكـرة مـن             ١٩٤٨                                                           بوايزمان وبن جوريون حتى تأسست الدولة الصهيونية عام         

               فـى العـالم                                                                                                         اليهود الصهاينة إنما ساعدوا الغرب وكانوا أداة له للتخلص من اليهود فى أوروبا والنكايـة                
                                                                                                           العربى وتحويل هؤالء اليهود الصهاينة إلى جماعة مرتزقة تقوم بدور العدوان لحساب الغرب، وهكذا فإن               
                                                                                                                   إنشاء دولة إسرائيل فى حد ذاته هو نوع وتجسيد للعداء للسامية وأحد إفرازات هذا العداء وأكبر تجلى له،                  

                                               ضوا قيام إسرائيل وال يزالون يـدعون إلـى                                                                        وقد أدرك هذا األمر عدد من اليهود غير الصهاينة الذين رف          
                                                                                                               إزالتها، ورفضوا الفكرة الصهيونية من أساسها باعتبارها فكرة معادية لليهود واليهودية وأوامر الرب على              
                                                                                                           حد سواء، واألمر كذلك بالفعل، ولعل جماعة ناطورى كارتا بمن فيها من يهود وحاخامات خير مثال على                 

  .   ذلك
                                                                           معادين للسامية، ألننا لن نعادى أنفسنا، بل العداء للسامية فى جوهره                                      نحن كعرب وكمسلمين لسنا     

                                                                                                               موجه لنا نحن، وإسرائيل هى التجسيد األكبر للعداء للسامية، وهكذا فإن النضال من أجل إزالة إسـرائيل                 
                                                                                                           هو جوهر ومضمون النضال ضد فكرة العداء للسامية ونحن أيضا لسنا معادين لليهود واليهوديـة، لكـم                 

                                                                                                        ولى دين ، ومطالبون بالعدل مع غير المسلمين والتسامح معهم ولكننا فى نفس الوقت شديدو العداء                       دينكم  
                                                                                                             لإلسرائيليين وكل من يعيش فى فلسطين المحتلة من اليهود ما عدا اليهود من أصل فلسطينى وهـم عـدة                   

                    حيث أتوا، ونـدعو                                                                                             آالف فقط وندعو اليهود الذين يعيشون فى فلسطين المحتلة إلى مغادرتها والعودة من              
                                                                                                                  الدول العربية واإلسالمية إلى فتح أبوابها لعودة من يريد العودة من اليهود من إسرائيل للعيش فـى تلـك                   
                                                                                                                البالد وذلك لحل المشكلة الفلسطينية ومن ال يريد أن يترك فلسطين ألهلها، فإنه يستحق بالتالى القتل وهو                 

                                                        ح المسلح لتدمير إسـرائيل وتـدمير هـذا الكيـان                                                               مجرم وسفاح، ومغتصب، وهكذا فنحن ندعو إلى الكفا       
                                                                                                      االستعماري، ونؤيد العمليات االستشهادية ضد كل إسرائيلى فى فلسطين المحتلة، ألنه ببساطة مغتصـب              
                                                                                                              يستحق القتال والقتل، ولن تسقط عنه صفة المغتصب ما لم يرجع من حيث أتى أو أتـى آبـاؤه ويتـرك                     

  .                     فلسطين ألهلها الشرعيين



                                                                                          لطبع مناقشة ما إذا كان اليهود حقا يتآمرون على الشعوب ويستحقون بالتالى االضطهاد                          ال يعنينا با  
                                                                                                                 الذى وقع عليهم، أم أن ذلك كان نوعا من العداء الوجدانى الداخلى المتصل بالمسيحية أو غيرها لليهـود                  

                فقة وال يعنينا                                                                                                 بسبب موقفهم من المسيح، كما ال يعنينا إن كانت البروتوكوالت المنسوبة لهم صحيحة أم مل              
                                                                                                       الحديث عن موضوع استخدام دم مسيحى لفطير صهيون يوم عيد الفصح، أو غير ذلك مما يقـال عـن                   
                                                                                                                   اليهود، الذى يعنينا أننا نرفض الظلم الذى وقع على أى إنسان حتى لو كان يهوديا، ونقبل أن يحاكم كـل                    

                                    نا أيضا أن ندافع عـن حقوقنـا                                                                                   من يتآمر على شعب من الشعوب وينال عقابه فردا كان أو جماعة، ويعني            
                                                                                                             المشروعة فى فلسطين بكل الوسائل بما فيها العمليات االستشهادية ضد كل ما هو إسرائيلى وفى كل مكان                 
                                                                                                             فى العالم، ويعنينا أن نفهم أن إسرائيل فكرة صهيونية، وإفراز غربى أيضا وأال تخدعنا تصريحات هنـا                 

                                                         ا الغرب وأمريكا لقمعنا ونهبنا والقضاء على حضارتنا                                                          وهناك عن حقيقة أن إسرائيل مجرد عصا يمسك به        
                                                                                                         وربما وجودنا وأنه يجب تحطيم العصا ومن يحملها أيضا، وأن المعركة طويلة وصعبة وقاسية، وفى كل                
                                                                                                             األحوال نحن ضد العنصرية وال نقبل أن نمارسها أو يمارسها أحد علينا أو على غيرنـا، وضـد الظلـم                    

                                                                          نى األمريكى الغربى الذى هو معاد للسامية فى جوهره، وليس من العدل                                          والعدوان وضد المشروع الصهيو   
                                                                                                            وال اإلنصاف وال المصلحة لنا أن نتورط فى الدفاع عن هتلر أو الفرح بتصريحات لوبان ضد اليهـود أو                   

  .                                                     غيرها من الممارسات العنصرية األوروبية ألنها تشملنا أيضا
                                                  ر إسرائيل ودعمهـا واسـتمرارها، ألن العـداء                                                            هكذا فإن العداء للسامية كان هو السبب فى ظهو        

  .                                                     للسامية وجدان غربى موجه ضد العرب والمسلمين قبل اليهود
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                             العراقية أو الفلسطينية أو أي                                               ترتفع من آن آلخر نغمة التشكيك في جدوى المقاومة
                                 وأهدافه واحدة ؛ بل هي نغمة تتكرر                                                مقاومة ، ومن الغريب أن مفردات التشكيك وأساليبه

  .                                 بصورة رتيبة ومملة وداعية لالزدراء 

                ً                                                 مة العراقية مثالً ؛ نجد أنه تم التشكيك ابتداء في إمكانية اندالع هذه            أخذنا المقاو    إذا

                                                                               المقاومة ، وكانت األسباب تدور حول أن الشعب العراقي قد فقد قدراته وحيويته بسـبب 

                                                                             الديكتاتورية ، أو أنه مرحب فرح بالغزو واالحتالل األمريكي الذي خلصه من االستبداد،

       اندلعت                                                ة والرخاء ؛ ولكن الذي حدث أن المقاومة العراقية                            وسيفتح أمامه طريق الديمقراطي
       حيـاة                                        ً                                  بأسرع مما يتصور أكثر المتفائلين تفاؤالً ، وتصاعدت وأثبتت وجودها ؛ بل حولت

       حسين ،                                                 ومرة أخرى يتم اتهام المقاومة بأنها مأجورة لصدام  .                       االحتالل وجنوده إلى جحيم
  –        صـحيحا                                ال الدولة ، وحتى لو كان هـذا                                          الذي يعطيها من األموال التي اختلسها من أمو

      تلـك                                                            ؛ فاألمر ال يدعو إلى النقد ، بل الفخر ألن من األفضـل إنفـاق  -            وهو غير صحيح
         ليس هناك                                ً                                       األموال على مقاومة االحتالل ، بدالً من تركها لتنهبها سلطات االحتالل ، ثم إنه

    حجم              ا ، وبدهي أن                                                        أفضل وال أشرف من اإلنفاق على مقاومة المحتل ودعم نضال شعب م
         وكرامـة                                                                           المقاومة ونوعية عملياتها وأساليبها ال يمكن أن تكون إال تعبيرا عن إرادة شعب
       صـدام                                                                          أمة ، وليست قدرات وأموال فرد ، فلما سقطت هذه الفرية بعد أن تم القبض على

   ما         تتصاعد ك                                                                       حسين ، وروج وقتها المرجفون أن المقاومة ستموت بالسكتة القلبية؛ فإذا بها
   .      ونوعا 

                    كان ال بـد لـدوائر                                                       لما استمرت المقاومة وسقطت األوهام حول طبيعة المقاومة
       وحجـج                                                                    التشكيك أن تبحث عن أسلوب آخر ومنطق آخر وحجج جديدة، وهـي أسـاليب  

       بهـا،                                                                         اتسمت بطابع الهجوم االستراتيجي، أي التشكيك في المقاومة وفي ترحيب الشعوب
   .                           لها وفي أهدافها ومستقبلها                         وفي طريقة التغطية اإلعالنية



                                                           العالم اإلسالمي والعربي محبطة وعاجزة ومقهورة ومغلوبـة علـى              فألن جماهير
                                                                بالمقاومة وتفخم من أعمالها وتعلق اآلمال عليها ، وهذا ليس صـحيحا                  أمرها؛ فهي ترحب
                                                                بالمقاومة ليس فقط من منطق اإلحباط ، بل من منطق التضامن العربـي                 تماما؛ فالترحيب

                                                             المعادي لالستعمار والمفعم بحب المقاومة واالستشـهاد ، ووسـائل                    واإلسالمي والوجدان
           ِ                                                   منطق المشكِكين هي بدورها بالغت في أعمال المقاومة ووفـرت لهـا                    اإلعالم العربية في
                                                             وذلك كنوع من إرضاء الجمهور المتلقي واجتذابه والعزف على أوتار                    تغطية فوق العادة ،
                                                              ن أن تسمح به الظروف واإلمكانيات أو الواقع ومعطياته ، وأن هـذه   م                 اإلحباط بقوة أكثر
                                                                تنقلب إلى العكس وتتسبب في مزيد من اإلحبـاط إذا مـا انحسـرت أو                     المبالغة يمكن أن

     ...                                         إذا عجزت عن تحقيق ما تصبوا إليه من أهداف                    تراجعت المقاومة أو

                    المقاومة تفرض نفسها

              أشـياء غيـر                              لخداع وعدم الترابط وافتراض                                  ومنطق المشككين هنا يستخدم الكذب وا
                  العربية في مجملها                                                                    حقيقية والبناء عليها وعلى غيرها من األساليب المراوغة ؛ فوسائل اإلعالم

                             المقاومة تفرض نفسها فرضا على                                                           تقدم أقل القليل عن المقاومة ، وليس المبالغة ؛ بل إن أخبار
                                       أمريكا وحلفاءهـا وعمالءهـا وأحزابهـا         تهام                                         تلك الوسائل، وال يمكن بأية حال من األحوال ا
                                     ً    المادي لدرجة أن تحدث مبالغة عكسية مثالً في                                            ومفكريها وكتابها وصحفييها بالعجز المالي أو

                                                    اإلعالم بأخبار المقاومة هو عمل مهني بحت فليس هناك خبر               واهتمام وسائل  .                أخبار المقاومة 
                             إن مسألة رد الفعل العكسي إذا   .      لظروف                    من المقاومة في تلك ا                          أو موضوع يمكن أن يكون أهم

                                                           عجزت عن تحقيق أهدافها منطق يخالف منطق المقاومـة وفلسـفته                         ما انحسرت المقاومة أو
                                                                  وأخيرا تندلع من أجل الكرامة، وليس حولها وهـم إمكانيـة االنتصـار                         ً تماما، والمقاومة أوالً
                            النصر فهو إما نصر أو شهادة،                                      العربي واإلسالمي اليربط الجهاد والنضال ب                 السريع، والوجدان

                                                                         ذلك نثق أن المقاومة يمكن أن تضع اللبنات األولى ليس النتصار شعب العراق؛ فقط           ولكننا مع
  .                             للصمود العربي واإلسالمي بالكامل   بل

                                بأن أعداء أمريكا فـي المنطقـة                                                منطق المشككين يعزو الحماس الجماهيري للمقاومة
                                   الخسائر باألمريكيين، وينسـى هـؤالء                  اق أكبر قدر من                                يروجون للمقاومة ألنها وسيلتهم إللح

                                         فإن العداء ألمريكا في المنطقة ليس لحسـاب                                               المشككون أن االتحاد السوفيتي قد سقط، وبالتالي
                                         األمريكية ضد شعوبنا، بل أكثر من هذا فـإن                                         طرف ثان، بل هو بسبب ونابع من الممارسات

                                             الشيوعية السـابقة هـم اآلن أكبـر مروجـي              والمنظومة                                 المدينين بالحماس لالتحاد السوفيتي
                                                         والتبرير لها والترحيب بها، أما أعداء أمريكا فهم كل الشعب                             الخضوع ألمريكا والتحالف معها



     !! .                                                          باســتثناء أصــحاب المصــلحة أو الحكــام ال أكثــر وال أقــل                   العربــي واإلســالمي
                    ع الطائفي والعرقي ،                                            المقاومة العراقية الحديث باستمرار عن الموضو                    من وسائل التشكيك في

                                                               تكون صحيحة وقد تكون مبالغ فيها ؛ فحسب هـؤالء أن العـراق يضـم                      واستخدام أرقام قد
                          من السكان رحبوا بـاالحتالل    %   ٢٠                                واألديان وأن األكراد الذين يبلغون                  مجموعة من األعراق

       شاركوا                             قبلوا بالتعاون مع األمريكان و  %   ٦٠                            والشيعة الذين يقدرهم هؤالء بـ                ويتحالفون معه ،
               وهناك األشوريون   ".          بول بريمر "                                               الحكم االنتقالي الذي شكله الحاكم المدني األمريكي         في مجلس

      جـزء                                                                               والكلدانيون والمسيحيون والتركمان وإن الذي يقاوم فقط هم جزء من العرب السنة أي
    وألن      %....   ١٠                                                   أي ال يمكن أن تصل نسبة المـرحبين بالمقاومـة إلـى        %   ٢٠          من أقل من 

                                                                          مة تحتاج مثل السمك إلى الماء، أي إلى احتضان جماهيري؛ فإن غياب هذا االحتضان      المقاو

                     وألن المـال والسـالح    .                                                           الجماهيري سيجعل المقاومة تحتاج إلى إمدادات باألموال واألسلحة

   .                                                         المتوافر حاليا سينفد سريعا؛ فإن من الصعب استمرار المقاومة

                أرقام غير صحيحة

               صحيحة تمامـا،                                            ي فاقت دوائر التشكيك ترددها هي أرقام ليست                     وبداية فإن األرقام الت
                       الوطنية واإلسالمية تهـم                                                                 والتعامل مع العراق كأعراق وأديان فقط أمر تنقصه الدقة؛ فالكرامة

             مـن الشـعب     %   ١٠         هناك فقط                                                   ً    الجميع عربا وأكرادا وسنة وشيعة، وحتى لو سلمنا جدالً بأن
                              ينتظر األمريكـان وأن مسـتقبل                                 قاومة؛ فإن معنى ذلك أن الجحيم                         العراقي الذين يرحبون بالم

                            فقط من السكان قد استطاعت أن     ٪١٠                                                   المقاومة عظيم ومشرف، ألنه إذا كانت مقاومة تستند إلى
                                    الحجم من الخسائر في صفوف األمريكـان                                                تحقق هذا القدر الهائل من النجاح وأنزلت كل هذا

                                             والذكاء والدقة ، فما بالك لو شارك كل الشـعب         الجرأة                                  وحلفائهم وغيرت عملياتها بالشجاعة و
                                            بالطبع مرشح للحدوث؛ ألن االحتالل ستنفضح أهدافه                                     العراقي أو قطاع واسع منه ، وهذا أمر

                                                       واألكاذيب حول دوره التحريري ، وعقدة االستبداد أو االضطهاد                          مع الوقت ، وستتآكل األحالم
                                               تردي األوضاع المعيشة والبطالـة فـي العـراق             وهكذا فإن  .     طبعا                      الطائفي ستقل مع الوقت
                                                                عوامل ستزيد في المقاومة والترحيب بها، ثم إن األجنـدة األمريكيـة                        مرشحة للزيادة، وكلها
                                                                 طموحات زعماء الشيعة واألكراد، والبد أن نفصل بين أحالم وأوهام قـادة                 ستصطدم حتما مع
                             يعي، خاصة أن الشـيعة عـرب،                                      ومطالب ومشاعر الجمهور الكردي أو الش               أكراد أو شيعة،

                                                                   العرب السنة هم قاعدة التالحم، فهم عرب مع الشيعة وسـنة أحنـاف مـع                    واألكراد سنة وأن
                                                                  أنه ال يمكن فهم مدى التعاطف والتالحم واالحتضان الـذي يكنـه الشـعب                    األكراد والحقيقة
              زعومة، بـل ال     الم  %   ١٠                                                للمقاومة ورجالها؛ إال أن ذلك ال يقتصر على نسبة الـ              العراقي حاليا



                          وإال أمكن لتلك المقاومة أن  .                                               قطاعا واسعا من الشعب رغم أنف القيادات الطائفية           بد أنه يضم

                                                                                 تحقق مثل هذه العمليات المتميزة ضد الوجود األمريكي واإلنجليزي واألسـباني واإليطـالي  

          ومضـادات                                               ولما أمكنها أن تستخدم المدفعيـة والصـواريخ     !!                              والبولندي والياباني وهلم جرا 
            إلـى مقـر                                                                            الطائرات والعمليات االستشهادية والعربات الملغومة ، وتلغيم الطرق والوصـول 

 .                                                                                   قيادات القوات أو المعسكرات شديدة الحراسـة لـوال االحتضـان الشـعبي غيـر العـادي      
            عليهـا؛ ألن                                                                        وأما مسألة أن األموال واألسلحة الالزمة الستمرار المقاومة فهي أراجيف مردود

                   والمال هـو الـذي                                                             ة هي التي توفر السالح بطرقها الخاصة، والقول بأن وجود السالح       المقاوم
  !              السالح والمال؟                                 من السكان قد وفرت كل هذا الكم من  %   ١٠                             يصنع المقاومة؛ فكيف بإمكانيات

          والمقاومة    !!        واألحالم؟                                                               وكيف يا ترى يكون عندما ينخرط الشعب في المقاومة بعد تآكل األوهام
                             عن إرادة شعب ، وليست حرب بين                           ً                 إرادة وليست أسلحة وأمواالً، فالمقاومة تعبر   ً       أوالً وأخيرا

                   ً       ً         مؤثرة وهي تعتمد أوالً وأخيـراً علـى             ً                                    جيشين مثالً ، ووسائل المقاومة عادت بسيطة ولكنها
   .                                          اإلنسان أكثر من اعتمادها على السالح والذخيرة

                     وصاية االحتالل األمريكي

              تريد أن ينسحب                                  قوى السياسية المؤثرة في العراق ال                             من أراجيف المشككين أيضا أن ال
                       العراق من حرب أهليـة،                                                        ً     األمريكان، ألنها تدرك أن الوجود األمريكي في العراق حالياً يحمي
                      األمريكي، وهو كالم يثير                                                            ومن التحول إلى صومال آخر؛ وبالتالي فإنها سوف تتشبث بالوجود

                                     العراقية كذلك لكان عليهـا أن تغلـق                قوى السياسية                                         الغيظ أكثر ما يثير التأمل؛ فلو كان حال ال
                                     والتعايش وليس أن تتشـبث باألمريكـان                                               أحزابها وتنصرف ما دامت غير قادرة على الحوار

    !!                                     كالعراق ال يمكن أن يعيش بـدون احـتالل                               ً ، وال يمكن الفهم أن بلدا عريقًا  ..            وتمسك بذيلهم
                                ً       اكل ما تكون فإنها سوف تنتهي يوماً ويعبر           ولتكن المش                                 وأيا كان البديل فإن االحتالل مرفوض

                                                       أما أن يظل تحت وصاية االحتالل فهو أمر ال يليـق بأحـد أن                                البلد مشاكله ويعبر بأي ثمن ؛
 .                          يقوله أو يفعله أو يؤمن به

     يوجد                                                                        ويروج المشككون أيضا أنه رغم ما يقرب من العام على اندالع المقاومة فإنه ال
          االحـتالل،                                                  المقاومة وتصورها لشكل الحكم والمستقبل بعد إخراج                          بيان أو وثيقة تحدد برنامج 

                       المقاومة لهذين الشرطين                                                                وأنها مقاومة بال قائد واحد يمكن أن يلتف الشعب حوله ، وأن افتقاد
     ...                  فإنها ستنهار حتما 



                        ً                     للمقاومة ، فهذا يرجع أوالً إلى أنها تتكون مـن                                 والحديث عن عدم وجود قائد معروف
                                                    واإلسالمية ، يجمعها جميعا الرغبـة فـي الـتخلص مـن                           لفرق السياسة والوطنية           العديد من ا

                                                         والكرامة وبدهي أن تكون هناك جماعات كثيرة وقيادات كثيـرة                          االحتالل والدفاع عن الوطن
                       وحتى لو لم تصل إلى ذلك   .                                    المقاومة سيجعلها تصل إلى ذلك الشرط                      متوسطة ، وأن استمرار
                                       ً                     مكن لمقاومة أن تتواجد بدونه ، وليس شرطاً تطبيق تجارب معينـة     ال ي             ً      ً فهو ليس شرطاً مقدساً

                                                   إن عدم وجود وثيقة تحدد البرنامج وشكل الحكـم بعـد     .                 النماذج والتجارب                وتعميمها على كل
     ً حالياً                                                                          فهذا هراء ينبغي أال تقع فيه المقاومة اآلن ؛ بل إن وثيقتها الوحيدة والممكنة          االستقالل ،

            يندحر ويزول                                                 مج سواه هو مقاومة االحتالل بكل الوسائل والطرق حتى                     وبرنامجها الذي ال برنا
   .                     وبعدها لكل حادث حديث 

                       محيط المساندة للمقاومة

      ً             تغييراً إقليميـا ،                                                              بقي أن نرصد تلك الذريعة الممجوجة حول أن تلك المقاومة ال تملك
                        ع المقاومة الفيتناميـة           ومتعاون م                      ً                                مثلما كانت فيتنام مثالً حيث كان هناك محيط معاد لألمريكان

                                 الدولي من المنظومـة االشـتراكية                                         ً         مثل كامبوديا والدس وروسيا والصين ، فضالً عن الدعم
                                   لصالح المقاومة العراقية؛ فإنها رغم                                                 واألحزاب الشيوعية ، وهذه حجة لو كانت صحيحة لكانت

        ة إلـى                             وتصاعدت وأنجزت، ولكن باإلضاف                                   ً      هذا الظرف غير المواتي اندلعت سريعاً وصمدت
                                     للمقاومة ، وهو أفضل من الدعم الحكومي                                            ذلك فإن المحيط الشعبي العربي واإلسالمي منحاز
                                ً         المقاومة توازنات تؤثر عليها سلباً ، كمـا                                            أو الرسمي غير الموجود والذي كان سيفرض على

                                                المستضعفين في العالم ، وهم األغلبية ، ومـن كـل                                     أن المقاومة تحظى بدعم عالمي من كل
                                                 ألمريكا والمناهضة للمشروع الصهيوني في الهيمنة على                           لمناهضة للعولمة والمناهضة       القوى ا
       العالم



 اغتيال الشيخ ياسين 

 محمد مورو/ د

                                   أحمد ياسين، وهو الشهيد الفلسـطيني                                               جاءت العملية الصهيونية باغتيال الشيخ المجاهد
                                      اغتياله؛ ألنه كان شهيدا يمشي على األرض،                    قبل اغتياله وبعد-            الشهيد الحي-              العربي المسلم 

                     ، ولن تغيب عـن كـل   -    ء اهللا     إن شا-            لن تغيب عنا                                         جاءت هذه العملية الغادرة لتذكرنا بحقائق
  .              شرفاء هذه األمة

                                                                 الشرفاء، وقدر المجاهدين، وهي تكريم من اهللا تعـالى لمـن يسـتحقها                 فالشهادة قدر
                            استحق الشـهادة بجـدارة،   -          رحمه اهللا –                          والشيخ المجاهد أحمد ياسين   )                ويتخذ منكم شهداء (

                        نزكي على اهللا أحدا، وقد                                         اهللا، ثم الوطن واألرض والعرض، نحسبه كذلك وال               بجهاده في سبيل
   .                            ٍ                    أحمد ياسين هذه الشهادة مع عدٍد من رفاقه المجاهدين          نال الشيخ

                                                     العدو الصهيوني األمريكي هو تجسيد للخسة والغدر، وأنـه                        إن العدو الصهيوني، بل -
                                      إرهابيا عـدوانيا، وال سـبيل هنـاك    -                       الطبع والتكوين واألهداف        بحكم-                 كان وسيكون دائما 

                                                                       بالمقاومة كخيار صحيح ووحيد، وهل تكون العملية الغادرة ضد الشيخ ياسين في      إال       ٍ لمواجهٍة
                                                  عند خروجه من أحد مساجد غزة بعد أدائه مع رفاقه صالة     ٢٠٠٤       مارس   ٢٢       االثنين         فجر يوم
                                                                               درسا لهؤالء الذين ما يزالون ينخدعون بإمكانيـة السـالم والتعـايش مـع الكيـان      -     الفجر

  !         الصهيوني؟

                                                                هير التي خرجت لوداع الشيخ ياسين في غـزة، أو التـي خرجـت فـي            إن الجما -

ٍ                                             ّ         مظاهراِت احتجاٍج في طول العالم العربي واإلسالمي وعرضه إنما تؤكّد تقديرها        ِ             وتحيتها لكل        
             وكـذلك هـو                                                                        مجاهد، وتعلن انحيازها لخيار المقاومة ورفضها لمسيرة الخضوع واإلذعـان، 

                  فلسطينيا وعربيـا                                 اإلنسان والمجاهد والرمز األسمى                                   استفتاء على أن الشيخ ياسين شخصيا هو
  .                                         وإسالميا، وهو الزعيم الحقيقي لتلك الجماهير

                                                                             متابعة شارون شخصيا للقوات الصهيونية أثناء تنفيذها لتلك العملية الغادرة، وأنه   أن -

      تصفية     على                                                                      شخصيا هو الذي أعطى التعليمات بذلك، وكذا موافقة مجلس الوزراء اإلسرائيلي 
   ِّ        تلقِّي شارون                                                                        كل الرموز السياسية لحركتي حماس والجهاد، وكل المجاهدين والمناضلين، وكذا

                            قاموا بالعملية إنما تؤكد أن                                                              التهاني من اإلسرائيليين عقب العملية، ثم تهنئته هو شخصيا للذين



                   هو نوع من الصفعة                     الدم، كما أن هذا كله                                              الكيان الصهيوني ال يريد السالم، وال يفهم سوى لغة
                                         يستقبلون اإلسرائيليين من أي صنف ونوع، وهل      ّ                                    للحكّام العرب، وكل الذين يقابلون شارون أو

                                                 اإلهانة لهم، وينحازون إلى صـفوف أمـتهم ووجـدان                                   الحكام والمطبعون يرعوون عن هذه
     عـن                                          والفرح على وجوه اإلسرائيليين عقب اإلعـالن                                    جماهيرهم وشعوبهم، وأن روح الشماتة

          ليضـحكوا   (                                              والنذالة، وسوف يندمون كثيرا إن شاء اهللا على ذلك                            العملية إنما تدل على الخسة
    ).    ً             قليالً ويبكوا كثيرا

                  عدوان على كل مسلم

        ومسـلم                                                                      إن العملية الغادرة ضد الشيخ ياسين ورفاقه هي عدوان علـى كـل عربـي   
        الشـيخ                   العالم، ذلك أن                                                         وفلسطيني؛ بل على كل مستضعف في العالم؛ بل على كل شرفاء هذا

           الفلسطيني،                                                                          ياسين لم يكن رمزا لحركة حماس فقط؛ بل لكل المقاومة الفلسطينية، ولكل الشعب
          الهيمنـة                                                                          ولكل عربي ومسلم، ولكل مستضعف في العالم، ولكل من يحلـم ويريـد مناهضـة   
  .       وعــادل                                                                           األمريكيــة واالســتكبار الــدولي، ولكــل مــن يحلــم بعــالم نظيــف جميــل 

                        المقاومـة الفلسـطينية                                                      االنتقام للشيخ ياسين لن يكون قاصرا على حماس فقط، وال          وهكذا فإن 
                       فإن تغيرا نوعيا متوقعا                                                            فقط، بل سيمتد ليشمل كل عربي ومسلم في فلسطين وخارجها، وهكذا

  .                                    اإلسرائيلي بعد اغتيال الشـيخ ياسـين                                               على مستوى المقاومة والمناهضة للمشروع األمريكي

             ّ                                ورفاقه لن يفتّ في عضد المقاومة، وال حركة حماس؛                        شيخ المجاهد أحمد ياسين            إن اغتيال ال -
ٍ      وسيعلم الذين ظلمـوا أي منقلَـٍب    (                 المارد من القمقم                                بل سيؤجج الغضب، ويساهم في خروج َ                          

ــون ــع أن تتســع  )          ينقلب ــا                          ومــن المتوق ــا وحمــاس خصوص ــد المقاومــة عموم   .                                          رواف

                                             ر إن عملية اغتيال الشيخ ياسين سوف تكـون ذات         والتفكي                                يمكننا أن نقول بدون إجهاد الذهن -
                                                               الصهيوني، وإنها نوع من الحماقة والفشل اإلسـرائيلي والشـاروني،                         آثار وخيمة على الكيان

ٌ                               ألن الشيخ ياسين رجٌل قعيد يسمع بصعوبة ويعاني مـن    "           االستراتيجي       الغباء "            وهو معروف بـ                  
                                 في اآلونة األخيرة؛ بل كان فقط يذهب                      ٌ             األمراض لم يكن له نشاطٌ حركي بالطبع    ٍ         عدٍد كبير من

                                                                                   المسجد ويعود بمعونة عدد من أبنائه ومحبيه، وهكذا فإن التأثير الحركي لغيـاب الشـيخ      إلى

           تاريخيـا،                                       وفي المقابل فإن الشيخ ياسين كان رمزا  .                                  ياسين على حركة حماس لن يكون مؤثرا
             نقلة نوعيـة                  ية ذلك أنه أحدث                                    من أهم الشخصيات التاريخية الفلسطين-         وجهة نظري-       وهو من 

             مثـل حمـاس                                                                        في النضال الفلسطيني في وقت حرج للغاية، ولوال هذه النقلة في حركة كبيرة
ٍ      لكانت المقاومة، وخيار المقاومة، ومعادالت القضية كلها في موقٍف حرج               صحيح أن حركة    ..                                                          

-           المعادلـة                                                                   الجهاد اإلسالمي سبقت في هذا الطرح حركة حماس، ولكن دخول حماس في تلك



ٍ      بما لها من ِثقٍَل عددي وإمكانياٍت ضخمة                ٍ                     المعادلة لصالح خيار             ً     ً         أحدث تعديالً هائالً في طرفي-            ِ َ
                          ذلك أن التنظـيم الـدولي            شخصيا؛-       رحمه اهللا-                                      المقاومة، وهذا محسوب للشيخ أحمد ياسين 

ـ       ١٩٨٧                                                   لإلخوان المسلمين كان قد قرر عدم المشاركة في انتفاضة     رر                       ولكن الشيخ ياسـين ق
                            التاريخي للشيخ ياسـين لـم                                                            العكس، واتخذ القرار على مسؤوليته الشخصية، وإن هذا الموقف

                                             الفلسطينية فقط؛ بل إنه كـان أحـد الـدوافع                                                  يكن فقط مفيدا لخيار المقاومة، وال مفيدا للقضية
                                           المسلمين في كل مكان في العـالم، ألن حركـة                                          الهامة التي زادت من شعبية جماعة اإلخوان

                                           اإليجابية الحماسية انعكست على سمعة اإلخـوان                                      ماس أصبحت فخرا للجميع، وبالتالي فإن ح
   .                                   روافـد جماعـة اإلخـوان المسـلمين                                                   المسلمين عمومـا باعتبـار حركـة حمـاس أحـد     

                                   حركة اإلخوان المسلمين، وعلى مسـتوى                                            الشيخ ياسين إذن رمز تاريخي كبير على مستوى -
                                           الجماهيري القادر علـى القبـول بـأي حـل                      كان يملك الزخم                             المقاومة الفلسطينية، وبالتالي

                                        الطريقة سيحرج إلى أمد بعيد كل دعاة الحل                                            براجماتي، ولعل اغتياله في ذلك الظرف، وبتلك
                                          يعد هناك أحد بحجم أحمد ياسين قـادر علـى                                          البرجماتي داخل صفوف حماس والمقاومة؛ فلم

                                         د ياسين وتقطيع جثته أشالء على يد القـوات     ألحم                                        القبول بحلول براجماتية، كما أن الذي حدث
                                                الحلول البراجماتيـة، وبـدهي أن كـل ممارسـات                                         اإلسرائيلي، سيردع أي أحد يفكر في تلك

  .           البراجماتية                                      إسرائيل وشارون قد أحرقت األرض تحت دعاة

                      مرحلة جديدة من النضال

          ومة بعـد       المقا           مارس، وال  ٢٢                         مارس لن تكون مثلها قبل   ٢٢                     وهكذا فإن فلسطين بعد 
                     األيام أن إسرائيل سوف                                                             هذا التاريخ ستكون مثلما كانت قبله وال حركة حماس كذلك، وستثبت

   ).                        واهللا مـن ورائهـم محـيط   )         ً                                                      تدفع ثمنًا غاليا لهذه العمليـة الغـادرة، بـل أمريكـا أيضـا     

                               استهدف من العملية حفظ ماء وجهه                  ً                                 عملية االغتيال إذًا عنوان على حماقة وفشل شارون؛ فهو
                                      يفكر في الهروب من غـزة، وال يريـد أن                                               هو الفاشل في منع العمليات االستشهادية، والذي و

                           ولكن على كل حال؛ فإن عملية   .               باراك من لبنان                                        يقال إنه خرج منها مدحورا مذموما كما خرج
                                                هامة رغم قيمة الرجل الكبرى؛ فقد كان الرجل سـهل                                      اغتيال الشيخ ياسين ليست عملية نوعية

                                                    أداء الصالة في المسجد؛ وبالتالي فإن اغتياله لم يكـن                          روفه الصحية، ولحرصه على         المنال لظ
                                                             وغادرة، وإسرائيل تريد أن توصل رسالة إلى قادة المقاومة والدول                         صعبا، بل هي عملية جبانة

                                                                     تتورع عن عمل أي شيء، وإذا كان اغتيال الشيخ ياسين من اغتيـال الرمـز                   العربية أنها لن
                                                                      ا، وهي عملية كان يعرف شارون أنها غير مبررة دوليا، فإن معنـى ذلـك أن          فلسطيني      األكبر

            العالم وأنه                                                                           شارون يقول إنه سيفعل كل شيء مهما كان ذلك استفزازيا للفلسطينيين أو مدان من



                     اإلسـرائيلي بتصـفية                                                                  لم يعد يهمه شيء ؛ وهذا شكل من الحماقة والغطرسة أيضا؛ فـالقرار 
                   الحركـات، سـتكون                                                كات المقاومة سيدفع بصفوف جديدة لقيادات تلـك                     الكوادر السياسية لحر

  .       المعركة                                                       بالضرورة أكثر راديكالية وخبرة، ألنها ظهرت وتربت في أتون

                                    معركة أمريكية إسرائيلية ضد المقاومة

              اإلسـرائيليين                                                                يصنف الدكتور إبراهيم البحراوي الخبير االستراتيجي المعروف مواقف
                   إلى إصـابة حركـة                                                 قسم يرى أنه لو كان اغتيال الشيخ ياسين سيؤدي                     من تلك العملية؛ فهناك

                      العكس، أي إلى زيـادة                                                              حماس بالشلل لوافق على عملية االغتيال، ولكن االغتيال سيؤدي إلى
                       جميع أنحـاء العـالم؛                                                           نشاط حركة حماس ألن حماس مرتبطة بشبكة أوسع من اإلسالميين في

                             هـذا رأي الـوزير افراهـام    )                         إلى المزيد من عملياتها                                    وبالتالي فإن اغتيال الشيخ لن يؤدي إال
           وهـذا رأي     ..                  على المدى الطويل                                             وقسم آخر يرى أن العملية ضارة تكتيكيا ومؤثرة   ).      بوراز

                                    القصير بعمليات تهز األمن اإلسـرائيلي                        أن حماس سترد في المدى "        فهو يرى   "        نتنياهو "       الوزير 
                                          المدى البعيد على أساس أن هذه العملية تبعث      ل في                                      لكن عملية االغتيال ستحقق الفائدة إلسرائي
                                           وهي رسالة تقول إن إسرائيل لن تضع أي حسابات                                      برسالة إلى كل من يعمل ضد أمن إسرائيل

   ".                                       قـادة حمـاس يرتـدعون فـي المسـتقبل                                               لقيمة الشخص وال لمكانته وهـذا مـا يجعـل   

                            رائيلي الجنرال جودا عـوفير                    المحلل العسكري اإلس                           إبراهيم البحراوي أيضا؛ فإن  .     ً     ونقالً عن د
                                               ميت أقوى مئة مرة عما كان عليه وهو حي؛ فلقد كان                                   يرى أن الشيخ أحمد ياسين سيكون وهو
                                                ميت فإنه سيحرك أناسا عاديين سيدفعهم الغضب لمشهد                                 حيا فقط يحرك تنظيم حماس أما وهو

                 الخبيـر بمعهـد                            ويرى الدكتور بوعاز جانور   .           إلى التحرك                             بدنه المحترق وهو خارج المسجد
                                                               األمنية التي خلفها اغتيال الشيخ تتمثل في الناس العاديين الـذين                           دراسات اإلرهاب أن المشكلة

                                                                  الذاتي بعيدا عن الرقابة المفروضة على حركة التنظيمات، وهؤالء يمثلون                  سيتحركون بالدافع
               حلل السياسي أن                                                            يمكن توقع تحركاته، وفي االتجاه نفسه يرى الدكتور رؤبين باز الم       خطرا ال

                                                                               عملية االغتيال تحمل إلسرائيل مخاطر أوسع؛ فالشيخ ياسين كان يعارض قيام حماس بأيـة 

  .                                                                                            عمليات ضـد المصـالح اإلسـرائيلية خاصـة أن بطـن إسـرائيل عاريـة فـي العـالم                   

                                                                          اغتيال الشيخ ياسين هي جزء من الحرب العالمية ضد حماس وهي معركـة أمريكيـة         عملية
                                                            من معركة بدأت منذ وقت طويل ضد كل القوى الحيـة فـي الشـعب            وهي جزء            إسرائيلية،

          أبي جهاد،   :                                                           كانت إسرائيل قد اغتالت عشرات من قادة المقاومة من قبل أمثال                الفلسطيني، وإذا
                                                     إلخ؛ فإن إسرائيل أعلنت اآلن بوضوح أنها سوف تغتال كـل     ...              أبي علي مصطفى           الشقاقي ،

                                               األقصى والجبهة الشعبية وحتـى الـذين يتحـدثون                                   المقاومة من حماس والجهاد وكتائب      قادة



                                                                                      للفضائيات منهم، وذلك كنوع من التصفية النهائيـة لتلـك الحركـات بجناحيهـا العسـكري     

                                                                                   والسياسي، أو تنظيف غزة تمهيدا لالنسحاب منها وتسليمها بالتـالي للعناصـر الموصـوفة   

                ومعلنة، وبـدهي                 كة باتت مفتوحة                                                        باالعتدال إسرائيليا من السلطة الفلسطينية، وهكذا فإن المعر
           فإذا جـاء   (            مسألة الموت                                                                أن قادة المقاومة لن يخيفهم الموت ألنهم يؤمنون بأن هناك قدر يحكم

                           العـدوان اإلسـرائيلي بـل                          ، وأن التراجع لن يوقف )                                 أجلهم ال يستأخرون ساعة وال يستقدمون
  .     وصحيح                                                  سيزيده، بالتالي فإنه ال مفر من المقاومة كخيار وحيد



 مشروع المقاومة
 

                                                                                    مع كثرة الحديث عن مشروعات اإلصالح ، وكثرة األطروحات التى تنافس حالة التخلف             
                                                                                           واالنحطاط العربى واإلسالمى ، فإن من الضرورى علميا وموضوعيا وشـرعيا تحديـد نقطـة               

                                ك الحالة التي تعانى منها أمتنا                                                  اإلنطالق الصحيحة ومن ثم البرنامج المالئم لإلقالع من تل

                                                   لوضع تصور صحيح لإلقالع واإلصالح أن نحدد طبيعـة         -                            ا كان من الضرورى بداية        إذ
                                                                                                الجماعة البشرية التى نحن بصدد تحديد أمراضها ومن ثم وضع الوصفة الصـحيحة لعالجهـا ،                
                                                                                                   وكذا طبيعة التحدى واألمراض التي توجهها تلك الجماعة البشرية ، أى االنطالق من نقطة مبدأية               

                                                                              مع جماعة بشرية مصمتة ليس لها سمات وال خصائص وكذلك أننا ال نتعامل                                  وهى أننا ال نتعامل   
                  إلخ ، ، لكـان         ...                                                                                    مع مجموعة أحجار أو أشياء مادية تخضع فقط لقانون وسنن الفيزياء والكيمياء             

                                                                                                        علينا فى البداية تحديد من هى هذه الجماعة البشرية التي نحن بصددها ، وبـدون الـدخول فـى                   
                              لها تاريخ وحضارة وثقافة     -                       العالم العربى واإلسالمى  -                    أمام جماعة بشرية                         تفصيالت كثيرة فنحن    

  -                                                                                     وبصرف النظر عن أيجابية أو سلبية تلك السمات الثقافية والحضارية لتلك الجماعة           -            عميقة جدا   
                                                                                                       فإن هذه الجماعة تتأثر بالضرورة بتلك السمات الثقافية والحضارية ومن ثم فإن تجاهلهـا يـؤدى                

                                                                                            بل تكريس الحالة التى نريد عالجها ، هذه األمة إذن أمة إسالمية شئنا أم أبينا ،                                   مباشرة إلى الفشل  
                                                                                                وبالتالى فإن المكون الرئيسى واألساسى لوجدان وثقافة هذه األمة هو اإلسالم كـدين وحضـارة               

                                                        وكثقافة وحضارة بالنسبة لغير المسلمين داخـل تلـك           )                 األغلبية الساحقة  (                           وثقافة بالنسبة للمسلمين    
                                                                                                ، وهكذا فإن شرط النجاح األول ألى مشروع هو إسالميته ونحن فى الحقيقة أمام أمة هـى                      األمة

                           قرنا على األقل واتساع       ١٤ (                                 بالنسبة لكل الجماعات البشرية     -                                     األعمق ثقافيا وحضاريا بال إستثناء      
                   وهكذا فإن وهم    -                                                                             جغرافى وامتداد زمانى وثقافي وتأثير واضح لإلسالم ال تخطئه عين أى مراقب           

                                كرها أو رغبا هـو قفـزة        -                   بوعى أو بدون وعى   -                                          غييب اإلسالم والحضارة والثقافة اإلسالمية       ت
                                                                                                        فاشلة فى المجهول والفراغ ، ولن تحدث مطلقا مهما فعلنا أو فعل غيرنا ، إنها محاولـة محكـوم                 
                                                                                                     عليها بالفشل ونتيجتها الحتمية ضياع الوقت والجهد ومسخ ذلك الكيان جزئيا ومن ثم تعطيله عن               

                                                                                            تصدى الصحيح والكفء للتحديات واألمراض ، وهذا بالتحديد هو السبب األساسى لفشـل كـل                 ال
                                العلمانى القومى ، العلمـانى       )                    العلمانى الليبرالى  (                                          مشروعات النهضة على األساس غير اإلسالمى       

                                                                           والنتيجة هى ما نشاهده اآلن من نتائج تلك المحاوالت التى استقطعت من              )                      االشتراكى بكل درجاته  
                                                                                                 نا وجهدنا الكثير بال طائل ، بل بنتيجة عكس المطلوب تماما ، اإلسالمية إذن هـى الشـرط                     عمر



                                                                                                  األولى ألى مشروع لإلصالح ، ولكن العنوان ال يكفى فالبد من تحديد ما تحت العنوان وما بعـد                  
  ن                                                                                                        العنوان وإذا قلنا أن هذه األمة غير قابلة للذوبان الحضارى ألنها األعمق حضاريا وثقافيا ، فـإ                

                                                                                                         هذا يقود إلى اإليمان باستحالة هزيمتها هزيمة عسكرية وسياسية نهائية ، وإذا بدأنا مـن تحديـد                 
                                                                                                           أسباب التراجع وقلنا أن المنحنى اإلسالمى صمد منذ البعثة المحمدية ثم ساد العالم ، ثم ثبت هـذا                  

         يجـب   -                             هزيمـة تكنولوجيـة واضـحة     -                                                        المنحنى ، ثم نزل وأننا اآلن فى حالة نزول حضارى           
     وقبل -                                                                                   االعتراف بها أوال ، ثم العمل على تجاوزها ثانيا ، وإذا بحثنا عن سبب نزول هذا المنحنى  

                                                                                                      ذلك سبب صعوده ، لكان من الممكن تلخيص المسألة فى كلمة واحدة ، هى كلمة الجهاد ، قطالما                  
          كلمـا   -                                                                                      قامت هذه األمة بالجهاد ، كواجب شرعى وفعل حضارى إلنقاذ المستضعفين فى العـالم             

                                                                                                     صعد المنحنى الحضارى ألمتنا وكلما تخلينا عن هذا الواجب وأبطلنا هذه الفريضـة أو اكتفينـا                
                                                                                                        بالدفاع توقف صعود المنحنى ثم ثبت ثم نزل ، ومن ثم فإن الصعود مرتبط باستعادة هذا الفعل ،                  

                                      حين تتجاهل هذا البعد ، وتتحدث       -                  بعضها إسالمى طبعا  -                                       وفى الحقيقة أن كثيرا من األطروحات       
                                         إلخ ، فإنها تكرس التخلف ، لن نحقق           ...            التربية   -                                              مثال عن التنمية االقتصادية ، اإلصالح السياسى      

                                                                                                  الوحدة مثال ، وال اإلصالح االقتصادى ، وال اإلصالح السياسى إال إذا جاهدنا والذين جاهدوا فينا                
                     الصحيحة والوحيدة                                                                                         لنهدينهم سبلنا ، ما ترك قوم الجهاد إال ذلوا وهكذا فإت الجهاد هو كلمة السر              

                                                                                               ، الجهاد هو شرط التقدم االقتصادى واالجتماعى وشرط التنمية الحقيقية وشرط كل شئ صـحيح               
                                                                                                          وجميل ، فإذا أردنا أن نحقق زراعة أو صناعة أو تعليم أو تربية أو حتى تفوق فنى وأدبى فـإن                    

                    ديث الشريف كـذلك                                                                                    الجهاد هو الشرط األول ، وهذا المعنى الصحيح لآلية المذكورة سابقا ، وللح            
                                                                                                        يجب بالطبع إدراك بعد الهزيمة التكنولوجية ، واالعتراف بها ويجب أن ندرك أن علينا فى البداية                
                                                                                          أن نقلل سرعة نزول المنحنى الحضارى ألمتنا ، وأن نوقف هذا النزول تماما ، ثم تحدث إنقالبـا     

          وهـذا   -                       ا نقفز فى الهـواء                                                                                فى المنحنى ثم نصعد من جديد إن شاء اهللا ، وبدون هذه المراحل فإنن             
                                                                                          لعمرى كان خطأ الحركات السياسية اإلصالحية عموما واإلسالمية منها خصوصـا حتـى اآلن ،              
                                                                                                                                 يجب تقديم اجتهاد فكرى وحركى وفقهـى يالئـم هـذا الظـرف ويحقـق أقصـى قـدر مـن                     

  .             فريضة الجهاد 
                              حداها مثال إننا أمة متخلفة                                                                 سندخل مباشرة فى بعض األطروحات المراوغة ، التى تقول أ         

                              ، ومن ثم فعلينـا إتبـاع         )                وهذا غير صحيح   (                         وأن المواجهة ليست حال       )           وهذا صحيح  (         ومهزومة  
                                                                                                  األسلوب األلمانى أو اليابانى فى اإلصالح ، أى ترك موضوع المواجهة والجهاد نهائيا والتفـرغ               

                                 ادية والسياسية واالجتماعيـة ،                                                                          للبناء واإلنتاج فى محاولة لسد الفجوة التكنولوجية ومن ثم االقتص         



                                                                                                   وهذا طرح خاظئ لعدة أسباب ، فالمعركة ضد األلمان واليابانيين لم تكن معركـة حضـارية وال                 
                                                                                                   ثقافية بل عسكرية وسياسية ، أما نحن فالمعركة ضدنا باإلضافة إلى كونها عسـكرية وسياسـية                

                         اسـتعمارى اقتصـادى                                                                                واقتصادية فإنها أيضا حضارية وثقافية ، نحن لسنا فقـط إزاء مشـروع            
                                                                                     وسياسى ، بل إزاء مشروع حضارى يستهدف القضاء على أمتنا ، وهناك وجدان صليبى يحـرك       
                                                                             ً                         األعداء ضدنا ، والمواجهة مع الغرب الصليبى لم تنقطع قط فى الزمان وال المكان بدءاً من حياة                 

                  عام كما يطلق             حرب األلف  (                                                                     الرسول وحتى اليوم، مرورا بالمواجهة فى األندلس والمغرب العربى          
  -   م      ١٠٩٥                                                        ومرورا بحروب الفرنجة على المشرق العربى اإلسالمى         -                           عليها المؤرخون المغاربة    

                                                                                               م وكذا مرورا بالمواجهات التى خاضتها الدولة العثمانية ، ثم االستعمار والصهيونية وحتى                 ١٢٩٥
                           ثاث ألمتنا ، ولن يتركنا                                                                                       احتالل أفغانستان والعراق ، فالمسألة هنا أننا أمام عدو لن يقبل بغير االجت            

                                                                                                     نبنى ونعمر فهو لن يقبل لنا النهضة على األساس اإلسالمى أو حتى العلمانى أو على أى أساس ،                  
                                       ً                                                                 ونحن أمة وسط ثقافيا وجغرافيا ولسنا جزراً منعزلة ، وبالتالى فالقياس األلمانى واليابانى قيـاس               

                                    لحة فى تقدم ألمانيا الغربيـة فـى                                                                   مخادع وخاطئ ، باالضافة إلى أن أمريكا والغرب كان لهم مص          
                                                                                                       إطار الصراع مع المنظومة االشتراكية ، وكذا فى تقدم اليابان حتى ال ينفرد االتحاد السوفيتى أو                
                                                                                                  الصين بالتمدد فى آسيا وموضوع القياس اليابانى واأللمانى خطأ مبدأى بالنظر لظروف وطبيعـة              

                                        لسوفيتى السابق والمنظومة االشـتراكية                                                               الصراع مع الغرب ، وهو أكثر خطأ بعد سقوط االتحاد ا          
                                                                                                    ألنه ليس هناك استقطاب يسمح بهامش من المناورة يمكن أن نفلت بها من موانع الغرب وعراقيلة                

  .                                                                              على نهضتنا وهكذا فإن القياس األلمانى واليابانى يحتم المواجهة والجهاد والمقاومة 
        مريكـى                         أن الدخل القـومى األ                                                                من األطروحات األخرى المرواغة ، أننا أمة ال قيمة لها و          

     ٧١٧             العربـى    -                                                                            تريليون دوالر ، أما الدخل العربى واإلسالمى السنوى فهو قليل جـدا                ١٣     مثال  
                                                                                                 مليون دوالر ، أى أصغر من رأسمال شركة ميكروسوفت مثال أو نوكيا للهواتف المحمولـة  أو                 
ـ                    ً اً                                                                                                      دولة واحدة مثل إسبانيا ، وهذا صحيح ، ومن ثم فإن الغرب ال يضعنا فى اعتباره وليس طامع

                                                                                                         فينا أو ال نشكل له أى نوع من التهديد ، ولعل حجة هؤالء هى نفسها تنسف منطقهم ، فمادمنا بال                    
     هـل     ..                                                                                                 قيمة وال نشكل خطرا فلماذا تم زرع إسرائيل ، ولماذا تم احتالل أفغانستان ثم العـراق ؟                

         طر هـذا                                                                      وهذا البترول لهم طبعا ، ولكن تدفقه كان مضمونا بـدون مخـا               ..                       لتدفق البترول مثال ؟   
                                                                                                     االحتالل على األمريكان وحلفائهم ، بل إن أحد الزعماء العرب قال ذات يوم مسـتغربا ، إنهـم                  
                                                                                                 يأخذون البترول وحتى صدام حسين شخصيا كان مستعدا ألن يضخ لهم البترول ، إذن فالمسـألة                

          لة أننـا                                                                                             لها بعدها الحضارى والثقافى والتاريخى باإلضافة إلى بعدها االقتصادى والسياسى أما مسأ           



           ً                                                                                           ال نشكل خطراً عليهم ، فهذا كالم جزئى ، نعم ربما ال تشكل خطرا حقيقيا أو كبيرا اآلن ولكـن                    
                                                                  ً      ً                               هناك ما يسمى بالقوة الكامنة ، والمنظومة اإلسالمية الثقافية تمثل خطراً شديداً علـى المنظومـة                

                         ورة على الرأسمالية بعد                                                                                 الغربية الرأسمالية ألنها تشكل البديل األيديولوجى لكل مستضعفى العالم للث         
                                                                                               فشل الماركسية وال هوت التحرير المسيحى ، وبديهى أن الماركسية والهوت التحرير المسـيحى              
                                                                                                     كان البد أن يفشال أمام الرأسمالية ألنه من الناحية العلمية والموضوعية فإن الماركسية والهـوت               

                            لرأسمالية ومن الطبيعى أن                                                                         التحرير المسيحى قد خرجا من نفس األرضية الحضارية التى أفرزت ا          
                  ليست نابعة مـن    -                                                                                 هذا سبب جوهرى وبنيوى للفشل ، أما اإلسالم فهو منظومة ثقافية مختلفة أوال              

                           ثانيا وبالتـالى قـادرة        ..                                                                      المنظومة الحضارية الغربية وهى ذات تراث ونصوص منحازه للفقراء          
                                 عالمى ثالثا وبالتالى فهـى                                                                             على تقديم التبرير النظرى للثورة على الرأسمالية ، وهى ذات خطاب          

    وهم  (                                                                                            يمكن أن تصلح كأيديولوجية أو جذر ثقافى للبشر المستضعفين والمتضررين من الرأسمالية             
                                                                                   سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين ، ثم إن الخطـاب اإلسـالمى خطـاب غيـر                   )               أكثرية العالم 

                          بير التى يشغلها العالم                                                                               عنصرى ، أضف إلى ذلك أن الرقعة الجغرافية المتوسطة وذات االتساع الك           
                                                                                                 وكثافته السكانية الكبيرة والواعدة ، ثم ثقافة القتال والجهاد ، واالعتماد على مـدد اهللا               -        اإلسالمى  

                                                                                                يمكن أن تشكل مصدرا ال ينضب للمجاهدين والمناضلين ، وهكذا فإن خوف الغرب وأمريكا مـن                
                                     المفكرين والسياسيين الغربيين عـن                                                                     اإلسالم والمسلمين له أسبابه القوية والخطيرة أيضا ، وحديث          

                                                                                                      الخطر األحقر ليس وهما وال خداعا ، بل إدراك مبكر أو تقليدى لما يمكـن أن يمثلـه اإلسـالم                    
  .                                                                             والمسلمون إذا ما ساءت ثقافة المواجهة والمقاومة وثم استعادة فعل الجهاد الجميل 

                     سى أو االقتصادى أو                                                                       لماذا نقول مشروع المقاومة ، وال نقول مثال مشروع اإلصالح السيا          
                                                                                     ذلك كما قلنا ألننا أمة لن تنهض ولن تتقدم إال بالجهاد ، وذلك ألننـا أمـة                     !..                      التربية أو غيرها ؟   

                                      وقد بـان األمـر اآلن ، فأمريكـا            ..                                                              مستهدفة ، والسيف فوق رءوسنا ، فهل نخدع أنفسنا مثال ؟          
                                  وأمريكا أصبح واضحا للعيـان                                                                         وبريطانيا والحلفاء جاءوا بجيوشهم واالنطباق الكامل بين إسرائيل       

                                           الصادر مع شـارون فـى مـؤتمر صـحفى            )          بوعد بوش  (                                     ال تخطئه عين وخاصة بعد ما يسمى        
      !!..                                                          ، وهو مفهوم من قبل ولكن ذلك لمن يريد حجة دامغة بدون جهد    ٢٠٠٣ / ٤ /  ١٤

                                                                                                وكذلك ألن اهللا تعالى وضع لنا الحل الصحيح فى القرآن الكريم يا أيها الـذين آمنـوا ال                  
                                                                                                     ا اليهود والنصارى أولياء ، بعضهم أولياء بعض ، ومن يتولهم منكم فإنه منهم ، فترى الذين                      تتخذو

                                                                                                       فى قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة ، نفس أن يأتى اهللا بالفتح أو أمر                  
  .                                              من عنده فيصبحوا على ما أسروا فى أنفسهم نادمين 



            فضـال عـن    -                                        ة تماما ، حيث أنه لم يحدث تحالف                                                وهذه اآليات تنطبق على حالتنا الراهن     
                                                                                                 بين اليهود والنصارى إال فى السنوات األخيرة ، بل كان العداء بين الطرفين هـو سـيد                  -     مواالة

                                                                                                         الموقف دائما لدرجة ظهور ما يسمى بالمسألة اليهودية أو العداء للسـامية فـى الفكـر الغربـى                  
                                             والمواالة أعلى من التحالف بين الغـرب        -    الة                                                       واليهودى على حد سواء ، المهم أن هناك اآلن موا         

                                                                                                وإسرائيل وهناك احتالل أمريكى لمناطق وبالد عربية وإسالمية ومنطق الذين ال يريدون المقاومة             
                                                                                                    وال القتال وال الجهاد وال االستشهاد يسارعون بينهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائـرة أى نخـاف                 

                                                       ولكن لنا أدواتنا ووسائلنا لخـوض المواجهـة ،          -              نعم هذا صحيح  -                               منهم ألنهم أقوى منا بمراحل      
                                                                                                     بالمقاومة الشعبية التى أثبتت نجاحها فى فلسطين ولبنان والعراق وأفغانستان ، وبسالح االستشهاد             

                                    وحتى بصرف النظر عن النتـائج       -        حتى اآلن -                                                       الذى لم يجدوا له عالجا ، ولن يجدوا إن شاء اهللا            
                                                               المسارعين فيهم ، وبشرنا بأن الفتح أو أمر من عنـده                                                     فإن اهللا تعالى طلب منا ذلك وفضح منطق       

                                                                                               سوف يأتينا ، ونحن بالتالى نطرح المقاومة ومشروع المقاومة والمواجهة كحل صحيح وكفريضة             
                                                                                     شرعية ، وكتوجيه قرآنى ، وكذلك من الناحية العلمية والموضوعية فهو سالح وطريقة وأسـلوب   

                                                       ى اآلن أنه رغم كل الظروف الصعبة وغير المواتيـة                                                        أثبت نجاحه ، فالمقاومة العراقية أثبتت حت      
                                                                                              نجحت فى تعطيل المشروع األمريكى ، وفى سبيلها إلنهائه إن شاء اهللا ، نفـس األمـر بالنسـبة             
                                                                                                  لمشروع المقاومة فى فلسطين الذى جاء أيضا فى ظروف غير مواتية ، ومع ذلك هـز الوجـود                  

                                            ع الصهيونى ذاته كما اعترف بذلك قـادة                                                             اإلسرائيلى هزا ، والفت بظالل من الشك حول المشرو        
  .                                                        العدو وكبار مفكريه واألمر ذاته بالنسبة للمقاومة فى لبنان 

                                                                                                مشروع المقاومة إذن أثبت أنه يمتلك مقومات النجاح وإذا أدركنا أننا فى حالـة هزيمـة                
                                                                                                  تكنولوجية وأنه من المستحيل عمليا مواجهة آلة الحـرب العسـكرية والسياسـية واالقتصـادية               

  "                              وكل التجارب دلت على ذلـك      "                                                                ألمريكية والصهيونية بالجيوش أو الدول أو المؤسسات الرسمية          ا
                                                                                                    فإن التجارب ذاتها دلت على أن المقاومة الشعبية استطاعت أن تبرز وتأخذ مكانها ، وهى سوف                
                                                                                           تحقق أوال نوع من التصدى والصمود يمنع وصول المنحنى الحضارى اإلسـالمى إلـى نقطـة                

                                                                                         ئية ، والمقاومة سوف تزيد وعى الشعوب بالتحديات التى تحيط بها ، وتـوقظ هـذه                             السقوط النها 
                                                                                      الشعوب وتعالج األجزاء المريضة فى الجسد العربى واإلسالمى ، وبالتالى يزداد هذا الجسد حيوية 
                                                                                                      ، وال شك أن ذلك سوف يزيد قدرة هذه الشعوب على انتزاع حقوقها السياسية ، ومن هنـا فـإن                    

                                                                               ة هو المقدمة األولى والصحيحة والجوهرية لإلصالح السياسـى ، وعلـى نفـس                            مشروع المقاوم 
                                                                                                   النمط هو المقدمة األولى والصحيحة للتقدم االقتصادى وإشاعة روح الوحدة والتكافـل والحيويـة              



                                                            ً                             واإليجابية ، بل سوف تفجر طاقة االبتكار العلمى والتكنولوجى أيضـاً ، وهكـذا فـإن مشـروع       
                                                                            المقاومة هو األسلوب الصحيح شرعيا وواقعيا ، وفى أسوأ الحاالت  فـإن                                      المقاومة وإشاعة ثقافة    

                                                                                                          التخلى عن الجهاد والمقاومة يعنى اإلبادة والقتل والتدمير والنهاية الحضارية وتحولنا إلى عبيد أو              
                                                                                                            قتل الجزء األكبر منا وتحويل الباقى إلى عبيد أما المقاومة  فهى إما نصر وإما شهادة ، وحتى لو                   

                                                                                               لنتيجة هى الهزيمة فإن خسائر الهزيمة لن تكون أسوأ من حالة االنبطاح ، وعلـى األقـل                        كانت ا 
                                                                                                هناك الكرامة ، وهناك التجربة التى يمكن تكرارها مع األجيال القادمة ، أى المحافظة على الجذوة       

  .                  مشتعلة تحت الرماد 
              يحقـق فقـط                                                                                   ولن تكون مغرقين فى الوهم أو التفاؤل حين نقول أن مشروع المقاومة لن              

                                                                                                          العزة والكرامة لنا ، بل سيكون بداية لتحرير العالم كله من الهيمنة والظلم األمريكى الصهيونى ،                
                                                                                                        وهذا سوف يرفع قيمة أطروحاتنا الثقافية عالميا ، بل يمكن أن يتحول اإلسالم إلى أيديولوجية لكل                

                           مباشـر فـإن المواجهـة                                                                              المستضعفين والمناهضين للرأسمالية والعولمة ، وحتى بمنطق الدعوة ال        
  .                                                         والمقاومة ستكون طريقا صحيحا لدخول الناس فى دين اهللا أفواجا 

     
 



 !أم حرب على اإلسالم ؟.. حرب على الجمعيات الخيرية

 محمد مورو. د
 

                                                                           المتتبع لإلجراءات األمريكية، ومن ثم الغربية، وما يفرض منها على بعض الحكومات  
                                                                                              العربية واإلسالمية أن تتخذه حيال الجمعيات الخيرية اإلسالمية؛ يكتشف للوهلـة األولـى أن              

                                                     وليست مجرد رد فعل طارئ سيأخذ مداه ثم يهـدأ ويسـكن،                                   المسألة عميقة جدا واستراتيجية،  
                                                                  ً        ً               وأن الحرب على الجمعيات الخيرية اإلسالمية هي حرب عالمية على اإلسالم دينًا وحضـارةً              

  .           ً                                              وقيمــــــــــــا وســــــــــــلوكًا وجهــــــــــــادا  
                                الذي نقله بدوره عن واحد من        )             صالح الحصين  (                                                  وهل من المفيد هنا أن ننقل عن فضيلة الشيخ          

                                                                 ضية مبدئية وأدخلها في حاسوبه الشخصي، وظل يرصـد األحـداث                                  الباحثين الذي وضع فر   
                                                                                               وتصريحات السياسيين التي لها صلة بهذه الفرضية، وكان يدهش كيف أن الوقائع ظلت تؤيـد               
                                                                                                فرضيته؛ لقد بنى هذه الفرضية في شكل هرم كتب على ثلثه األعلى الجهـاد، وعلـى ثلثـه                  

                                             لى قاعدته القيم والمبادئ، وقد افترض أن                                                        األوسط المؤسسات الخيرية والمؤسسات المالية، وع     
                                                                                         الغارة على اإلسالم في صراع الحضارات سوف يكون هدفها األول الجهاد، وهدفها األخيـر              

ــة   ــة والماليــ ــات الخيريــ ــرورا بالمؤسســ ــادئ، مــ ــيم والمبــ   .                                                                          القــ
  :                                                                                                 وهل تلك الفرضية التي افترضها هذا الباحث من الدقة والذكاء بحيث تلخص المسـألة كلهـا               

ــ ــا؟                  حقيقتهــــــــــ ــدافها، آلياتهــــــــــ   .                                            ا، أهــــــــــ
                                                                                      وقبل أن نسهب في شرح ذلك يجب أن نضع بعض المالحظات حـول الحـرب األمريكيـة                 

ــة  ــات الخيريــــــ ــى الجمعيــــــ ــة علــــــ    ..                                                              والغربيــــــ
                                                                                                فمن ناحية؛ فإن خطاب العولمة المزعوم وخطاب قادة الفكر والسياسيين في الغـرب؛ بـل                -

                              رؤساء والبـاحثون، ومراكـز                                                                 حتى مشروعات ومبادرات اإلصالح المزعوم التي يتقدم بها ال        
                                                          إلخ، وآخرها مبادرة الشرق األوسط الكبير ؛ كلها أكدت            ...                                األبحاث ودوائر وزارات الخارجية   

                               باعتبـاره إحـدى ركـائز       –                غير الحكـومي    –                                             على ضرورة دعم ما يسمى بالمجتمع المدني        
                المدني ال يمكن                                                                                  الديمقراطية وأحد أهم بنود األجندة العالمية حاليا، وبدهي أن من يدعم المجتمع        

                                                                                                بأية حال من األحوال أن يمنع هو هذا المجتمع المدني أو يصادر جمعيات خيرية هي إحـدى                 
                                                                                              تجليات هذا المجتمع المدني المزعوم، أو يدعو الحكومات العربية واإلسـالمية إلـى بسـط               

                                                           إنها مناقضة صارخة، وازدواج معايير واضح، وهذا يكشـف            ..                            سيطرتها على تلك الجمعيات   



                                                                                       ة األجندة األمريكية الغربية بخصوص هذا المجتمع المدني المزعوم؛ فـالمطلوب دعـم                 حقيق
                                                                                                الجمعيات والهيئات والمؤسسات غير الحكومية التي تعمل وفق األجندة الغربية، والتي تتلقـى             

  )              الصهيوني   -       األمريكي (     ً                                                                 تمويالً من الجهات الغربية، أي التي تعمل في إطار خدمة المشروع            
                     ً                  ً                                   عي؛ أما من يعمل مستقالً في التمويل، مستقالً في األهداف، غير منضـبط                              بوعي أو بدون و   

                                                                                        تماما على نغمة األجندة األمريكية فهو مرفوض ومتهم باإلرهاب، وسوف تصدر القـرارات             
                                                                                              بمنعه ومصادرته وهكذا فإن الحرب األمريكية الغربية علـى الجمعيـات األهليـة الخيريـة               

ــا   ــن نف ــفت ع ــا كش ــمن م ــفت ض ــالمية كش ــح                                               اإلس ــي واض ــي وغرب   .                         ق أمريك
               ً                                                                                 ليس المطلوب إذًا جمعيات تساعد الفقراء، أو تعين المحتاجين أو تحفر اآلبار فـي إفريقيـا            -

                                                                                                وآسيا، أو تساعد ضحايا العدوان الصهيوني على الفلسطينيين، أو تبني المسـاجد أو ترعـى               
              على تعـاليم                                                                                    األيتام؛ بل المطلوب جمعيات تهدم القيم عن طريق تحريض المرأة على الخروج             

                                                                                                  اإلسالم، أو التمهيد للقبول بإسرائيل بدعوى القبول باآلخر، أو الترويج للقيم األمريكية بدعوى             
     ..               أنها قيم عالمية

                       خدمة المشروع األمريكي

                                                                                      وهكذا فإن أول أهداف الحرب على الجمعيات الخيرية اإلسالمية هـو منـع امتـداد               
  .                                   مجتمـع األهلـي المزيـف والعميـل                                                          المجتمع األصلي الصحيح وإزاحتـه ليحـل محلـه ال         

                                                                                          هذا بالطبع لخدمة المشروع األمريكي، وهو أيضا إحساس داخلي عميق بخطـورة المجتمـع              
                 ً                                                                            األهلي اإلسالمي ممثالً في الجمعيات الخيرية، ألن آلية العدوان األمريكي قادرة على السيطرة             

                   صعوبة واألقدر على                                                              على كل ما هو حكومي ومعروف ومبرمج، أما العمل األهلي فهو األكثر  
                                                                                               االستمرار وخلق حالة من المقاومة أو الصمود أو الـرفض، وتحقيـق نـوع مـن المناعـة                  

   ..         للمجتمعات

                                                                                   إن استخدام عنوان اإلرهاب كذريعة للحرب على الجمعيات الخيرية اإلسالمية أمر            -
   هض                                                                                            لم يكن لينطلي على أحد؛ فالكلمة نفسها تستخدم بمناسبة وبدون مناسبة لوصف كل منـا              

                                                                                                  ألمريكا وإسرائيل ؛ بل أصبحت الكلمة والتهمة تستخدم من قبل كل من يريد استعداء أمريكـا                
                                                                                             وإسرائيل والغرب، أو إرهاب اآلخرين وتخويفهم وإسكاتهم على جماعة أو دولـة أو فـرد،               
                                                                                             وبدهي فأن الحرب على اإلرهاب ال عالقة لها بالعمل الخيري أساسا، ويمكن حساب فـرد أو                

                                                                                 ما قامت به بافتراض هذا صحيحا دون المساس بـالفكرة أو العمـل الخيـري                            مجموعة على   
                                                                                   على كل حال؛ فإن ما الحظناه حول استخدام كلمة اإلرهاب بطريقة فجة وممجوجـة                .      عموما



                                                                                                   ومزدوجة المعايير ومنافقة هو في حد ذاته دليل على تهافت التهمة الموجهة للجمعيات الخيرية              
  .       اإلسالمية

                                                             ادة بين الحرب على الجمعيات اإلسالمية أو اإلسـالم أو المظـاهر                      يربط البعض ع   -
                                                   ، وهو ربط غير صحيح من وجهة نظرنا؛ فال عالقة              ٢٠٠١      سبتمبر  ١١                      اإلسالمية وبين أحداث    

                                                                                                    سببية بين االثنين؛ بل يمكن القول إن الحادث قد استخدم كذريعة أو تبرير أو مناسبة لتصعيد                
                                                      قيقة أن هناك وجدان صليبي غربي معروف، وهو يمثل                                             الهجوم على المظاهر اإلسالمية، والح    

                                                  ً                                               الظاهرة الرئيسة في التاريخ، وحتى اآلن قد تخفت أحيانًا بسـبب وجـود تناقضـات ثانويـة                 
                                               ، ولكن ما أن يتم حـل هـذه التناقضـات            )                                                 كالتناقض السابق بين االتحاد السوفييتي وأمريكا      (

                                   فإن الحرب على اإلسالم والظـواهر                                                              الثانوية حتى يبرز التناقض األساسي والجوهري، وهكذا        
                                                                                          اإلسالمية لم تتوقف منذ ظهور اإلسالم وحتى اليـوم، وهـذه طبيعـة الصـراع اإلسـالمي                 
                                                                                               الشيطاني، ولكن المناسبة األكبر لتسارع وتيرة هذه الحرب هو سـقوط االتحـاد السـوفييتي               

       سبتمبر  ١١                                     السابق والمنظومة الشيوعية وليس أحداث 

                                                        مناهضة أية فكرة أو حركة ضرورة ضـرب حلقاتهـا                                        إن من المعروف في قواعد     -
                                                                                             الوسيطة باعتبارها الرابط بين الجذر والثمار المرجوة؛ ألن مـن المسـتحيل عمليـا اقـتالع           

  .                         الجذور، أو أن ذلك صعب جدا

                                                           ً                            أما قطع الساق فهو الطريق األسهل لمنع ظهور الثمار، وهكذا ووفقًا لفرضية الباحث             
                                                                       معيات الخيرية هي الحلقة الوسيطة بين القيمة والجهاد؛ فإن ضـرب                       ً               المذكور سابقًا من أن الج    

   .                                   اإلسالم يقتضي ضرب تلك الحلقة الوسيطة

                        ً                                                                   وهل من المفيد هنا انطالقًا من النقطة السابقة أن نبحـث عـن األسـباب العامـة                  -
                                                                                           والخاصة االستراتيجية والتكتيكية لضرب الجمعيات الخيرية اإلسالمية، فهي تأتي في الصراع           
                                                                                              الحضاري الممتد في التاريخ والجغرافيا بين الحضارة اإلسالمية والحضارة الغربية؛ أي فـي             
                                                                                              إطار الصراع بين فكرة التوحيد والعدل والحرية والالعنصرية والتسامح، وبين العنف والقهر            
                                                                                              والنهب والوثنية والعنصرية والظلم وازدواج المعايير، وهي تأتي في محاولة فـرض قبـول              

                                                                                             على العالم، وذلك أنه بعد انهيار الشيوعية وثبوت فشلها نظريا وفلسفيا وتطبيقيـا؛                        الرأسمالية
                                                                                               فإن المنظومة اإلسالمية هي الوحيدة المرشحة لمناهضة الرأسمالية؛ ليس بالنسـبة للمسـلمين             
                                                                                                فقط؛ بل بالنسبة لكل سكان العالم المتضررين من الرأسمالية، ألن اإلسـالم يمتلـك خطابـا                

عالمي                   ـاا للمستضعفين والفقراء، وينصفهم وال يظلمهم، ويمتلـك خطابا منحازا، ويمتلك خطاب                                                                                          



                                                                                     غير عنصري، وهو بهذه المثالية يمكن أن يكون أيديولوجية للمستضعفين في العالم، والراغبين 
                                                                                                 في مناهضة العولمة والرأسمالية، باإلضافة إلى كونه دينا، ومنظومة قيمية للمسـلمين تحـول              

                                                                                      ضوعهم أو قبولهم باالنصياع للقيمة الغربية واألمريكية، وهكذا فهو األساس الصـحيح                  دون خ 
  )            الصهيوني -       األمريكي (                                                                 لظهور الرفض والمقاومة، وعدم االنصياع وتعطيل مشروع الهيمنة         

                                                                                             على العالم، وبالتالي فإن ضرب وتصفية الجمعيات الخيرية اإلسالمية هو نوع مـن الحـرب               
                                                                     إلسالمي المتوقع، وهو نوع من الحـرب الدعائيـة اإلعالميـة غيـر                                    االستباقية ضد الدور ا   

              ً                                                                                     المباشرة، فبدالً من أن تقوم تلك الجمعيات بتزويد المجتمعات اإلسالمية بقدر أكبر من القـدرة               
                                               ً                                             على االستمرار والصمود، ونشر القيمة اإلسالمية، وبدالً من أن يتم الحـديث عـن اإلسـالم                

                                                                    لفقير، ويبقي بئر الماء، ويساعد على التعليم؛ يتم الحديث عنه                                            باعتباره يرعى اليتيم، ويساعد ا    
                                                                               بلفظ اإلرهاب والعنف والبربرية؛ وبالتالي تنجح الحملـة العالميـة األمريكيـة      -       زورا -     فقط  

    .                                    الصهيونية في تشويه صورة اإلسالم وحصاره

                            في مواجهة التنصير والتغريب 

                                    هو نوع من المانع الضروري لشـل                                                      باإلضافة إلى ذلك فإن العمل الخيري اإلسالمي        
                                                                                             قدرة جماعات التنصير والتغريب عن العمل، والتي تخدع الناس وتحـاول شـراء وجـدانهم               
                                                                                            بالمساعدات، ومن المعروف أن هناك عالقة جدلية بين التنصير واالستعمار فكالهمـا يخـدم              

    ّ             لمنصّـرين هـدف                                                                                   اآلخر، وكل منهما يؤدي إلى اآلخر، وبالتالي فإن إزاحة العوائق من أمام ا            
                                                                                          أمريكي استعماري صهيوني مباشر واستراتيجي، وفي هذا الصدد؛ فإن الحرب على الجمعيات            
                                                                                            الخيرية يصبح ضروريا لنجاح مخطط التنصير بالطبع فإن العمل الخير اإلسالمي به أخطـاء              
                                                                                           ولكن األخطاء يمكن إدراكها ومعرفتها وحلها ولن يخلو عمل بشري من األخطاء قط، ونزعم              

                                                                                           ن العمل الخيري اإلسالمي هو األفضل من حيث شفافيته، ولكـن األخطـاء فيـه بالنسـبة                  أ
                                                                                                  للجمعيات الخيرية اليهودية أو المسيحية، ورغم كل الفضائح والجرائم التي ارتكبتها الجمعيات            
                                                                                                    المسيحية واليهودية؛ فإن أحدا لم يطالب بإلغائها أو تصفيتها وهكذا فإن تهافت مبررات الحرب              

                                                               ً                      جمعيات الخيرية اإلسالمية بينت أن المسألة حرب على اإلسالم تأخذ أشكاالً متعـددة؛                    على ال 
    ! .                                       منها الحرب على الجمعيات الخيرية اإلسالمية

 



 الجريمة

 محمد مورو-د
                           مسـلم أو حتـى أي إنسـان                                                 يعجز القلم على نقل اإلحساس الداخلي ألي عربي أو

                         تجاه الشعب العراقي؛ بـل                                                        محترم تجاه ما قامت به سلطات االحتالل األمريكي والبريطاني
                          تراثنا اإلسالمي العظيم يقول                                                       قل تبكي المآذن والقباب والمحاريب على ما حدث، وإذا كان

                             إلى أي مدى كان عمق المهانـة                                             ة اإلنسان أعز على اهللا من الكعبة فإن هذا يوضح      إن حرم
         فالصـور    .                   معسكرات االعتقـال                                                      والذل الذي شعرنا بها جميعا تجاه ما حدث للعراقيين في

                             نقلها على نطاق واسع في صفحات                     البريطانية والتي تم  "            الديلي ميرو "                  التي نشرتها صحيفة 
                                 حقيقة التوحش األمريكـي والغربـي                             يفزيونية الفضائية تعبر عن                      اإلنترنت وفي قنوات التل

                                نلفت النظر إلى أن تلك الممارسات                                                  ومدى المهانة والضعف التي نعاني منها، ويجب هنا أن
                                وقد سجلتها اعترافات بعض األسـرى    "           الديلي ميرو "                                كانت معروفة قبل أن تنشرها صحيفة 

               لماذا نشرت تلك   :               ولكن السؤال هو       إلنسان،                                          المفرج عنهم أو ما سجلته تقارير لجان حقوق ا
                                     بذلك؟ هل هو من بقايا الضمير الغربـي                                               الصحيفة المذكورة هذه الصور، أو لماذا سمح لها

                                         االستكبارية أرادت أن تدرس رد الفعل العربي                                       ربما ـ لكن األكثر أهمية هو أن الدوائر    .. 
                      ً     فإذا كان رد الفعل ضعيفًا أو                 الخسة والوحشية،                                     واإلسالمي والعالمي على جريمة بمثل هذه

ـ                                                      فإن ذلك يجعلها تجهز للمرحلة الثانيـة أو التاليـة         ً                             محتمالً بالنسبة لها ـ وهو ما حدث 
     !!.                                         هدم األقصى، أو شيء قريب من هذا ـ محتمل جدا                    فهل يكون ذلك باتجاه    ...         للعدوان 

                 المقاومة هي الحل

                وأسـوأ، تـدور                   ي بالتأكيد أكبر                                                الجرائم المنشورة ـ ناهيك طبعا عن غير المنشورة ه 
                 وهو ما يعنـي أن                                                                 حول تبول جندي أمريكي على أحد األسرى العراقيين المقيدين في األغالل
                     وهي النظرة التي تبرر                                                               ً األمريكيين ينظرون لنا على أننا دون البشر؛ بل دون الحيوانات أصالً،

  .                          سـترقاق المتوقعـة لنـا       واال                                                            لهم ما يفعلونه أو سوف يفعلونه بنا، وتمهد لعمليـات اإلبـادة  
                             مـن أجسـادهم، أو تعـذيبهم                                                      وكذا تعذيب األسرى بوضع سجائر مشتعلة في أجزاء حساسة

                          ممارسة الشذوذ الجنسـي أو                                                           بالكهرباء في أماكن حساسة من أجسامهم أيضا، أو إجبارهم على
      على                    مع األسرى أو يتفرجون                                                        تمتع المجندين والمجندات األمريكيين بحركات شاذة يمارسونها

                                     فعلوا الشيء نفسه، وهو مـا يؤكـد أن                                                      ممارستها، والجدير بالذكر هنا أن الجنود البريطانيين



                                       فقط؛ بل هو سلوك وسـمة غربيـة، وكـذا                                           االنحطاط األخالقي ليس قاصرا على األمريكيين
                                 غربي كامل وليس أمريكي فقط، وفـي                                                النظرة الدونية لنا كبشر هي تعبير عن نمط حضاري

                                    الغربي، وهو ما يعني أننا أمام تحـد                                   مريكا هي آخر صور االنحطاط الحضاري             النهاية فإن أ
                                      الموت، وإما الموت أيضا مع العـار، وال                                                غير مسبوق؛ فإما المقاومة حتى ولو كانت نتيجتها

                                           تعرضت لها العراقيات وهو ما تم نشره قبل ذلك                                     ننسى في هذا الصدد حاالت االغتصاب التي
                                                العراق وقبلها في فلسطين يؤكد حقيقة انحطاط الغرب           يحدث في                       وشكك فيه البعض، ولعل ما

              وقبله الليكود   "          البريطاني "                           األمريكي فقط، بل حزب العمال                                 بكل مدارسه وجنوده ، وليس اليمين
    ..    جرا                        والعمل في إسرائيل وهلم

             شذوذ القاعدة

     مـن            لمجموعـة                                                               ال يمكننا بالطبع أن نفهم الحديث المنافق عن أن ذلك سلوك فـردي 
                  فكريـة وثائقيـة                                                                      الجنود، فإحداهن كانت برتبة جنرال أمريكي أي أن السلوك يعبر عن خلفية

                      طبعا تمثل الضـمير أو                                                                 معينة تطال القاعدة العريضة ـ هناك شذوذ على القاعدة واستثناءات 
                            من القاعدة األوسع والمحصـلة                                                            بقايا الضمير الغربي ـ ولكننا عادة نستنتج النتائج والدالالت 

                              لبالدنا حدثت انتهاكـات بشـعة                                                      المجرى الرئيس للظاهرة، وطوال فترات االستعمار الغربي و
                           ويجـب عـدم قطـع الصـلة      ....    الخ   ..                                               مارستها حكومات جمهورية وملكية، يمينية ويسارية 

                            في الـبالد المسـتعمرة مـن                                                        اإلحصائية والدالالت بين ما حدث في العراق، وما كان يحدث
 .    الخ     ....                          بيا إلى فلسطين إلى سوريا                       الجزائر إلى مصر إلى لي

     ًًًًًًًًًًًً      تعليقًًًًًًًًًًًًا على                                                                 ومما يدعو إلى االستفزاز أن أحد عمالء االحتالل األمريكي في العراق قال
                                والبريطانية أن ذلك كـان يحـدث                                                    ما حدث في معسكرات االعتقال على يد القوات األمريكية

                           الخطـأ، وإذا كـان صـدام        برر                                               أيضا في سجون صدام حسين، وهب أن ذلك صحيحا، فهل ي
                     وتوني بلير ورامسفيلد                                                         حسين معرض اآلن للمحاكمة، فهل نتوقع محاكمة كل من جورج بوش

                          ذلك لن ينسي الذل والعـار                                                          بتهمة مجرمي الحرب، أشك بالطبع وحتى لو تم إعدام هؤالء فإن
               ي بكامله، فإما                     ومواجهة التحدي الغرب                                                  الذي لحق بنا، والذي ال حل له سوى المقاومة والتحرير

                  ً                         واالنكسار والذل بحثًا عن حياة شكوك في الحصول                                       الموت واقفين ، وإما النصر و ليس العار
     !! .         ً عليها أصالً

                                                        عن أن ذلك كان يحدث في سجون صدام فإن المقاومة تكمن في أن                 وبمناسبة الحديث
                العـدوان علـى                        ّ                              والبريطانية ومن لف لفّهم من عرب أمريكا كان قد برروا                  الدوائر األمريكية



                                                                        الدمار الشامل العراقية، وثبت أن هذه أكبر كذبة أمريكية وبريطانية معاصرة،               العراق بأسلحة
                      والديكتاتورية، فـإذا                                                                     سقطت تلك الكذبة، قالوا إننا جئنا إلنقاذ العراقيين من التعذيب والقهر     فلما

                  ً     ثرها نذالة وانحطاطًا ـ        بل وأك                                                           هم أنفسهم يمارسون أبشع أنواع التعذيب والقهر والديكتاتورية،
                                    تورطوا في التعـاون مـع األمريكـان                                                       فماذا بقي لهم لكي يتذرعوا به؟ أليس هذا كافيا للذين

                                استمرار حزب الـدعوة، والمجلـس                                                  وخاصة في مجلس الحكم أن يراجعوا أنفسهم؟ ما معنى
             المشـاركة                                 المسلمين؟ بل وكل القوى السياسية                                        األعلى للثورة اإلسالمية في العراق، واإلخوان

                                              وقطاع كبير معه على مسألة االنتخابات تحت أسـنة                                       في الحكم ـ ثم معنى مراهنة السيستاني 
                                              من االنسحاق واالستذالل بال حدود، لمـاذا ال يصـطف                 أليس هذا نوعا   !!               االحتالل األمريكي

    نية                                       لو كان هناك نخوة أو دين أو عروبة أو وط    ...         الباسلة                                  الجميع في خندق المقاومة العراقية
   .              والمقاومة فقط                       لآلخرين إال بالمقاومة ،

             حضارة عنصرية

          أمريكـا،                                                                    حديث البعض عن صدمته ، فيه قدر من المراوغة؛ فالحقيقة أن كل تـاريخ 
      حضارة            إليها، فهي                                                                   والمجرى الرئيس في تاريخ الحضارة الغربية يقود إلى تلك الجرائم ويؤدي

                           والمسلمون حاليا هـو هـذا                    وتعذيبه ونهبه،                                        عنصرية قامت وال تزال على إبادة اآلخر وقهره
                         بفضل الصور المتسربة يؤكد                                                     ً اآلخر المستهدف، ولعل ما حدث في العراق وقد أصبح معروفًا
                          في معسكر جوانتانامو، ولكن                                                        على أن أشياء أسوأ وأكثر حدثت في أفغانستان، وحدثت وتحدث

                            ترق، بل إن العجيب أن أمريكا   يخ                                                    الحصار األمني والمعلوماتي حول ما يحدث هناك ما زال لم
                                    لالستفادة بخبرته في العراق ولكن مـن                                                 استقدمت أحد خبراء التعذيب في معسكر جوانتاناموا

                                            وأعراضهم وما لحق بهم من تنكيل وتعـذيب فـي           ودماؤهم  .                             هؤالء المساكين في جوانتاناموا
   !!                   رقبة العالم المتمدن                                   رقبة الحكومات العربية واإلسالمية وفي



 

 لماذا تفشل مشروعات اإلصالح
 محمد مورو/ د

 

                           الشرق األوسط الكبير والـذي                                              منذ أن طرح الرئيس األمريكي جورج بوش ما أسماه  
                                    العالم في مؤتمرها القادم، منذ ذلـك                                                      من المفترض أن تتبناه مجموعة الدول الثماني الكبار في

                   صورات وعقد مؤتمرات                 وسياسية في طرح ت                                        الحين تبارت حكومات وجماعات ورموز ثقافية
                                      الحقيقة أن كل هذه المبـادرات محكـوم                                         وإصدار توصيات حول مشروعات لإلصالح، ولكن

                                            الحكومات والجماعـات الثقافيـة والسياسـية                                               عليها بالفشل ألسباب كثيرة واقعة في بنية هذه
                                    والنهضة، وهو نفس العنصر الذي فشـلت                                         وألسباب تتصل بإغفال العنصر الرئيس لإلصالح

                                           واإلسالمية التي شهدتها تلك البلدان في غضـون                                  غيابه كل مشروعات النهضة العربية     بسبب 
  .                 القرنين المنصرمين
                                                           ً     مشروعات اإلصالح القادمة من الخارج هي بالضرورة فاشـلة، ألنهـا أوالً             بداية فإن
                                                                 ً  وتتسم بالنفاق ، وأهدافها ال عالقة لها في الحقيقة بموضوع اإلصالح أصالً ،                تفتقد للمصداقية

                                                                        نقول إن الغرب وأمريكا ال يريدون لنا اإلصالح والديمقراطية والنهضة أو أي شيء        بل نكاد

     أساس            ً                                                         إيجابي أصالً ، ال على األساس اإلسالمي وال حتى على األساس العلماني وال على أي
          للمشـروع                                                                         ، المطلوب فقط هو إعادة هيكلة مجتمعاتنا بما يضمن الخضوع واالنصياع الكامل

        الشـرق                                                               مريكي الصهيوني، ال أكثر وال أقل، ونالحظ في هذا الصدد أن مشـروع          الغربي األ
             مـن الحكـم                                                                        األوسط الكبير الذي تم طرحه مؤخرا لم يكن مشروعا أو مبادرة؛ بل كان نوعا

                   رأيها ؛ بـل وضـع                                                                     والعقاب أو عقد اإلذعان فهو لم يناقش الحكومات المعنية ولم يهتم بأخذ
                      يستند إلى إرادة شعبية          ً                           فيذ، فضالً عن أن أي مشروع لإلصالح ما لم                        المشروع هكذا وعليهم التن

  .               حقيقية فلن ينجح
                                           مع شعوبنا تاريخيا وعقائديا ووجدانيا كلهـا                                       وبدهي أن الممارسات األمريكية والغربية

                                               من هناك، أو على األقـل الشـك فيـه واالرتيـاب                                         تقود إلى نفرة الشعوب من أي شيء يأتي
                                     ً      األوسط الكبير اهتم بإدخال إسرائيل قسراً فـي                      يكفي أن مشروع الشرق                  بمضمونه وأهدافه، و

                                                    مستحيل حتى ولو استند إلى قوة هائلة ألنه ضـد حقـائق                                  المنظومة العربية اإلسالمية، وهذا
                                                              والوجدان، وهكذا فإن مثل هذه المشروعات تولد ميتـة وأعتقـد أن                             التاريخ والجغرافيا والدين
                 ً                                       وال يريدون إال نوعاً من الضغط على الحكومات بها للمزيد مـن      هذا                        الذين جاءوا بها يعرفون

ــان  ــياع واإلذع ــل                        االنص ــة رد فع ــي حال ــات ف ــع الحكوم ــاح ووض   .                                                    واالنبط



                                                  والتحليالت المستمرة في الصحف والفضائيات والجلسـات                                 من جانب آخر؛ فإن الضجة الهائلة
                         ً   ن بالموضوع يعكس قدرا هـائالً                                  المبالغ فيه من الحكومات والمثقفي                            الثقافية والسياسية واالهتمام

                                                            التفكير في اإلصالح مجديا إذا تم بناء على ضغط خـارجي، ومجـرد                      من الخلل، ولن يكون
                                                                     الخارج هو في حد ذاته خلل كبير وأحد أسباب الفشل؛ نعم لقد تأخرنا كثيرا                 الرقص على أنغام

                       ات والقـوى السياسـية                                                    نعم نحن في حالة مزرية، وهذه جريمة ارتكبتها الحكوم ،         في اإلصالح
                                                                         الثقافية على حد سواء؛ فالحكومات أدمنت االستبداد والفساد، وهذه جريمة تستحق           والجماعات

    هذا                                                                               المحاسبة، والقوى السياسية لم تمتلك الشجاعة الكافية، وال الرؤية الصحيحة لمواجهة     عليه
           تعرضت لقهر        أو حتى                                                                التحدي ال نستثني من ذلك أحد هذه القوى السياسية مهما كانت مستبعدة 

                المسؤولية، ربما                                                                   هائل، هو قهر غير مبرر وهو مجرم ويستحق اإلدانة ولكن ذلك ال يعفيها من
                       ارتضت فـي مجملهـا أن                                                                  يقلل مسؤوليتها ولكنه ال يعفيها من المسؤولية، والجماعات الثقافية

        مناصـب               المنـافع وال           ً                        ً                            تكون بوقاً للحاكم أو ترديدا ومرجعاً لصدى الخـارج، وبحثـت عـن   
                     بالتقرب إلى المؤسسات                                                              والمؤتمرات بالتقرب من المؤسسات الحاكمة أو عن الشهرة والجوائز

                                  الثوابـت؛ بـالطبع لكـل ظـاهرة                                  ً                      الغربية حتى لو كان الثمن مثالً سب الدين أو التخلي عن
  .      تلغيها                                             استثناءاتها ولكنها استثناءات تؤكد القاعدة وال
   أن                                              جاه مبـادرة الشـرق األوسـط الكبيـر؛ نجـد                                      إذا تابعنا ردود األفعال الحكومية ت

     لـه                                   والقول إنها كانت تؤمن به وتعـد   .                                           الحكومات أصيبت فجأة بحمى اإلصالح والحديث عنه
      عـدة                             ولو أرادوا الخروج ألعدوا له (                                                وتجهز أدواته ولكنها تحتاج إلى وقت، وهو كذب صريح 
         تتحدث عن                      ثم عادت تلك الحكومات   ).                                                    ولكن كره اهللا انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين

            والتعذيب في                                                         وهو حق أرادوا به باطل؛ ألن الخصوصية ال تعني الظلم والفساد   ..         الخصوصية
              للتحـدث عـن                                                                     السجون وانتهاك حقوق اإلنسان، ثم الذت الحكومات بمجموعة من المثقفـين 

      عـات     جما                                                                 اإلصالح وتضع لهم أجندات بهدف امتصاص الضغط الخارجي ليس إال؛ وانبـرت 
          واحتـرام                                                                           المثقفين كل يدلي بدلوه، وكأن اإلصالح، والقضاء على الفساد، وتحقيق الحريـات 
             صعبة بالطبع،                                                                      حقوق اإلنسان أو حتى تداول السلطة وتغيير الدساتير مسألة صعبة، وهي ليست

  .       سـحرية                      ً                                                وهي خطوة ضرورية طبعاً، ولكنها لن تحقـق اإلصـالح هكـذا فجـأة وبعصـا     

    ً          طبعاً برعايـة                                                     أن نرصد مؤتمر المثقفين في مكتبة اإلسكندرية، الذي تم                   وفي هذا الصدد يمكن 
           عـدد مـن                                                                       حكومية سواء اعترف بذلك من اعترف أو أنكر من أنكر، ووصل المؤتمر إلـى 

             وإلى تحريـر                                                        الدعوة إلى تداول السلطة، وحرية تكوين األحزاب السياسية،  :              التوجيهات حول
              آرائهم، وإصالح                                  تقال الناس في الدول العربية بسبب                                   الصحافة واإلعالم، والتوقف التام عن اع

                        ً     التشريعية والتنفيذيـة فصـالً                                                           المؤسسات والهياكل السياسية واإلدارية، والفصل بين السلطات
                     ً           الممكن لطالب حقوق مثالً أن يـدلي                                    أو غيرها من التوجيهات التي كان من   ..      ً      ً واضحاً صريحاً



                                  الضغط األجنبي لقال هؤالء المثقفـون      صاص                                          بها بسهولة، ولو كانت المسألة ليست مجرد امت
                                      حتى يتم اإلفراج عن المعتقلين السياسيين                                             ً إنهم في حالة اعتصام مستمر وإضراب الطعام مثالً

                                           وهكذا فإن التصرف كرد فعل للضـغط األجنبـي،     .                                  ً في مصر، أو إلغاء قانون الطوارئ مثالً
                                قادنا لدور المثقف كضمير للمجتمع           ً     الوطن طويالً وافت                                      وعدم الندم الثقافي على ما فرطنا في حق

                                                          كزرقاء اليمامة لن يؤدي بالطبع إلى نجاح تلك الخلطـة غيـر                                  ورائد للتغيير والتنبيه للمخاطر
  .      السرية

                                                                     الجديرة باالهتمام هي أن مبادرة جماعة المثقفين باإلسكندرية لـم تتطـرق            والمالحظة
                             لية بخصوص الفلسـطينيين ، أو                                          االحتالل األمريكي للعراق والممارسات اإلسرائي          إلى موضوع
  .                                                               الصـــريح لقبـــول إســـرائيل فـــي منظومـــة الشـــرق األوســـط         الـــرفض

         األهـداف    :                                       الهدف الحقيقـي مـن تلـك المبـادرات                                    وهكذا؛ فإن هناك شبهات واضحة حول
                                           واألهداف ذات الصلة بإرضاء األمريكان وتقـديم                                       الشخصية، واألهداف ذات الصلة بالحكومة،

ــديل  ــم كب ــهم له ــبعض أنفس ــل   ..                                ال ــا تعرق ــداقيته                 وكله ــده مص ــالح وتفق   .                            اإلص

                                   الداخل فشلت وستفشل لعدم إدراكها أن                                              بقي أن نقول إن كل مبادرات اإلصالح من الخارج أو
               ِ  َ  ً                    وأن هؤالء ليسوا ِقطَعاً من الحجر؛ بل لهـم            الجماهير،   ..     األمة   ..                       المنوط باإلصالح هم الناس

                                  حضاري والوجداني أننا أمة ال تـنهض                هذا التركيب ال       جزء من  .                            تركيبهم الوجداني والعقائدي 
                               ، وإننـا نـنحط علـى مسـتوى       )                           جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا       والذين (                     وال نصلح إال بالمقاومة 

  "                          ما ترك قوم الجهاد إال ذلوا "                               واالجتماع وكل شيء بترك المقاومة                          االقتصاد والسياسة والحرية
                             يكي الصهيوني فـي المنطقـة،                                  لإلصالح يبدأ بمقاومة المشروع األمر                    ، وإن الطريق الصحيح

                                                              يكون إال قبض الريح وحصاد الهشيم وبناء على غير أساس مهما كانـت                    وبدون ذلك فإنه لن
                                                                والمؤتمرات والتوصيات براقة والمعـة ، وحتـى لـو خلصـت نوايـا                         المطالب والمبادرات
     نهضة                                 فبغير المقاومة ال إصالح وال تقدم وال    ..                    والجماعات السياسية                    الحكومات والمثقفين



  تطلب العالم لبيت الطاعةأمريكا
 محمد مورو. د

 

                                              فأنت إذن فى محور الخير المطلق، أو ال                 األمريكية                                   أن تكون مع الواليات المتحدة          إما
                                           ـ فأنت فى محور الشر المطلـق، وال يوجـد          محايدا                                 تكون معها ـ حتى لو أردت أن تكون  

  .         طريق ثالث

                                        أو غير المقصود، فالمسألة ال عالقة                            من الخطأ المقصود       ً نوعاً                    أن فى المسألة             والحقيقة
                                                          سيادة اليمين األمريكي، أو ظهور نزعة عنصرية، ولكنه نوع من   أو                        لها بظهور مفاهيم جديدة، 

                                                                        الموضوعية فى البنية األمريكية منـذ نشـأتها وطـوال تاريخهـا                   أسبابه                     التطور الطبيعى له    
                          ريكي، أو ظهور النزعـة                                             موضوعية أخرى إلى صعود اليمين األم           ألسباب                   وممارساتها انتهى   
                                                                              فى الهيمنة على العالم وتقسيم العالم بهذه الطريقة البدائية، وانتهى                  والرغبة                    العنصرية الحالية،   

       واحتالل                                                                                     القوات األمريكية فى معظم أنحاء العالم والسعى للمزيد من نشر تلك القوات                 نشر     إلى  
  .        لسـطيني    الف                                                                            العراق وإطـالق يـد اإلرهـاب الصـهيونى بـال حـدود فـى الموضـوع                  

          ً         قام أساساً على       ألنه                                                                       إذن أمام كيان عنصرى وامبريالى وامبراطورى منذ اللحظة األولي،              نحن
                     األصـليين باسـم             سـكانها                                                                    فكرة تفوق الرجل األبيض، وحقه فى السيطرة على أمريكا وإبادة           

                         جزء ال يتجـزأ مـن                فالعنصرية       وهكذا     !!                                                  الصليب وباسم التقدم وباسم رسالة الرجل األبيض      
                                        النطاق للسود األفريقيين واسـتخدام            الواسع                                                األمريكية منذ اللحظة األولي، ثم االسترقاق              البنية

                                                     وأمريكا باعتبارها وارثة القيم الغربيـة مـا                 األمريكي،                                     سواعدهم فى بناء االقتصاد والرخاء      
                                               ـ استعمارية ، وألنه كان هناك صـراع مسـتمر،          عنصرية                          انفكت أن أصبحت مثل أوروبا 

                                                         الدول األوروبية فيما بينها على النهب والمستعمرات             تضامن                 لقوي، أدى إلى                      ونوع من توازن ا   
                                                             الرأسمالية واالشتراكية، فإن الفرصة لم تأت أصال لظهور                   المنظومتين                     واألسواق، ثم تضامن    

                                                                         والعنصرية واالستعالئية المباشرة لعدم وجـود المنـاخ الصـالح وال                       االمبراطورية          المفاهيم  
                                                                        اللهم إال فى حاالت سبقت ظروفها الموضوعية ففشـلت مثـل ألمانيـا                               لدولة واحدة،           االنفراد
  .                    أو إيطاليا الفاشية        النازية،

                                   وسقط هذا النفوذ فـى الفـم                األوروبية                                           انتهى النفوذ االستعمارى لمعظم الدول             وعندما
                                االشتراكية وتفكـك االتحـاد              المنظومة                                                     األمريكي، باستخدام وسائل قديمة وجديدة، ثم سقطت        

                                               هى الدولة الوحيدة المنفردة بالقوة فـى                األمريكية                                 لسابق، أصبحت الواليات المتحدة                السوفيتى ا 
                                                    المهيمنة إعالميا، ومع التطـور الهائـل فـى                   اقتصاديا،                                     العالم، فهى األقوى عسكريا، األغنى      



                                                    أن تتطور السياسات والمفاهيم بحكم الصـيرورة               الطبيعى                                  وسائل القوة والمواصالت كان من      
                                                               ومحاوالت غزو العالم الذى بدأ منذ حرب الخليج الثانية،                      االمبراطورية،       فاهيم                    الطبيعية إلى الم  

  .     وهكذا  ..           ثم العراق         أفغانستان       ثم غزو 

                             فـى أمريكـا، بـل إن                  السياسـية                                              ال عالقة لها إذن بصعود نوع من القوى                  فالمسألة
                         بممارسـة برنامجهـا        لها                                                               الظروف الموضوعية هى التى أفرزت صعود تلك القوى والسماح          

                           حتى ولو كان الـرئيس          فإنه                                                           مبراطوري، وألن الواليات المتحدة األمريكية دولة مؤسسات،          اال
ــف     ــن ليختل ــم يك ــر ل ــإن األم ــر اإلدارة، ف ــرئيس واإلدارة غي ــر ال ــراً                                                                         غي   .     ً   كثي

             لمبـاديء        تنكرت                        إن أمريكا تغيرت، أو       :                                                   هذا فى حد ذاته رد على هؤالء الذين يقولون             ولعل
                 بهذه الطريقة          تعاملهم                                         ارس التمييز ضد العرب والمسلمين، أو                                        المؤسسين واآلباء الكبار حين تم    

                             على أكثر من دولة فـى              المستمر                                                                فى المطارات والموانيء، أو تقول ما تقول تبريرا لعدوانها          
                                    وهذه هـى الصـورة الطبيعيـة                حقيقتها،                                                       العالم، والصحيح أن أمريكا هى أمريكا كما هى فى          

ــع إدرا     ــا م ــار تركيبته ــى إط ــا ف ــة له ــروف                                                       والمتوقع ــوعية           ك الظ   .           الموض
               األمريكيـة،           الحالـة                                                                           كان ذلك كذلك، فعلينا أن نبحث فى التوصيفات المختلفة التى تصف                 وإذا

                وهذا صـحيح              الرومانية،                                    إن أمريكا تعيد عصر االمبراطورية        :                            وإحدى هذه التوصيفات تقول   
                قة على العالم                    السيادة المطل    أو                                                                  إلى حد كبير، فاالمبراطورية الرومانية حققت نوعا من العولمة          

                                ينقسمون إلى سـادة رومـان                 االمبراطورية                                                  القديم، لصالح وحساب الرومان فقط، وكان سكان        
                                                الطرفين هى الطاعة المطلقـة، أو العصـا            بين                                                  وعبيد هم باقى السكان، ولغة التفاهم الوحيدة        
ـ              وكذلك                                              الغليظة، وهو نفس األمر فيما يخص أمريكا،           ا                                               فإن العالم القديم كان يعيش فى ظل م

                                                     أن تفعله، بمعنى دخـول الجميـع فـى السـالم                 أمريكا                                       يسمى بالسالم الرومانى وهو ما تريد       
                                            نوع من الخضوع الكامـل للقـوة األمريكيـة            الرومانى                                 األمريكي، وهو طبعا كما كان السالم  

                                                             من إسقاط هذا النظام أو هذا الرئيس أو تجميد أموال                 أمريكا                                    ونمط الحياة األمريكية وما تقرره      
   !!                                     أو تحديــد الطيــب مــن الشــرير           البلــد،                       يئــة أو غــزو ذلــك            تلــك اله
                                              الرومانية واالمبراطوريـة األمريكيـة، أن                  االمبراطورية                                 أو الفارق النوعى هنا بين               والمشكلة

                                                              واقتصادية ومواصالتية أعلى بكثير جـدا ممـا امتلكتـه                 عسكرية                           األخيرة تمتلك أدوات قوة     
                                            ، ولكن فى نفس الوقت فإن االمبراطوريـة                            سيكون أكثر قسوة         الخضوع                        األولي، وهذا يعنى أن     
                                                          وأمما فى طور التكوين ولم تكن شخصيتها الحضارية قد تبلورت      شعوبا                     الرومانية كانت تواجه 

                                                                    اإلخضاع، وهو هنا على العكس، فإن األمريكان يواجهـون أممـا                مهمة                      بعد، وهذا سهل لها     
                             ل هذا بالتحديد ما يجعـل                                              التكوين ولن يكون خضوعها سهال، ولع            مكتملة                  وحضارات وثقافات   

                                                                        الزمن لضرب الحضارة العربية اإلسالمية فى القلب واحـتالل قلبهـا                 تسابق                  الواليات المتحدة   



                                                                            محاوالت احتواء الصين وروسيا والهند، والسيطرة على البترول للـتحكم               وكذا                بقسوة وكثافة،   
                   مرار وتقزيمها أو                                                          والياباني، أى منع تلك الحضارات والقوى من االست               األوروبى             فى االقتصاد   

  !    أمكن         قتلها إن 

        مـذهب                                                                                    المفيد هنا أن نتأمل الورقة األمريكية أو التقرير الذى أطلق عليه البعض                من
      أو         الجديدة                                                                                    بوش وهو تعبير حقيقى وواضح عن كل ما سبق، والوثيقة أو االستراتيجية األمنية              

            األبـيض،          البيـت     ها                                                                          استراتيجية الحرب الوقائية أو سياسات الردع واالحتواء، والتى أصـدر         
               االسـتراتيجية                                                                                  وكتب مقدمة لها الرئيس بوش بنفسه، وساهم فـى صـياغتها كبـار العقـول                

               ضد أى خطر           الوقائى                                                                        األمريكية، هذه الوثيقة تتضمن عدة مبادئ خطيرة، منها ضرورة العمل           
ـ           االنتظار                                                                        على أمريكا، حقيقى أو محتمل، وأنه لم يعد بوسع الواليات المتحدة               ل                    كما كانت تفع

                                 وأن ذلك يعنى أن علينا أن           لنا،                                                                فى السابق، ال نستطيع السماح ألعدائنا بتسديد الضربة األولى          
                              بما فيها األمم المتحـدة           األخرى                                                             نبادر بضرب أى خطر محتمل حتى لو أبدت الجهات الدولية           

                                  وكإجراء دفاعى عن النفس فإن        به                                                           معارضتها، وكتب بوش أيضا فى مذهبه الجديد من المسلم          
                                      قبل أن تستكمل هذه الجهات بنـاء               المتنامية                                             يكيين سيتخذون إجراءات ضد تلك التهديدات           األمر

                                        تمارس حق الدفاع عـن الـنفس بـإجراء        وسوف                                        قوتها، وأنها لن تتردد فى التصرف منفردة  
                                      المسلحة األمريكية ليتسنى لها شن            القوات                                        ووعد بوش بإجراء تغييرات هيكلية فى             !! ..     مسبق

                                             فى كل مكان آسيا وأمريكـا الشـمالية                المحتمل                          دسة على اإلرهاب والخطر                         الحرب النبيلة المق  
    .     األوسط                                  والجنوبية وأوروبا وأفريقيا والشرق 

         لعقـود                                                                           فنحن أما استراتيجية جديدة سوف تشكل تصرفات الواليـات المتحـدة                  وهكذا
       ها أن       حق    ومن                                                                                     مقبلة، تقضى بأن أمريكا وحدها تحدد من هو الخطر عليها، الحقيقى أو المحتمل              

      فى         المتحدة                                                           خطرا، وهو مبدأ امبراطورى خطير يجعل تدخل الواليات             صبح                 تضربه قبل أن ي   
                  إصرار الوثيقة        وكذلك                                                                            أى مكان ال يحتاج إال إلى أن تقرر الواليات المتحدة ذلك فقط ال غير،               

                      والجهات الدوليـة           الهيئات                                                                على أن الواليات المتحدة ستتصرف منفردة حتى لو عارضت ذلك           
                                    وذيال، وإما فال حاجة لها، وهذا          بوقا                                                        ا األمم المتحدة، بمعنى إما أن تصبح األمم المتحدة                  بما فيه 

                                       والصواب، المشروع وغير المشـروع،           الخطأ                                                  معناه أن أمريكا أعطت لنفسها الحق فى تحديد         
                                              أن العالم كله مطلـوب لبيـت الطاعـة                ومعناه                                                 وأعطت نفسها الحق فى تنفيذ ما تراه مالئما،         

  .       األمريكي

                                               كتبها الرئيس بوش بنفسه أو بمعنى أصـح               ومقدمة         صفحة     ٣٥                   التى جاءت فى           لوثيقة ا
                                                  ومن يحمى أو يؤوى أو ال يقاوم اإلرهاب، وهـذا             اإلرهاب                                     وقعها باسمه، حددت العدو فى أنه       



                                                           يمكن أن يوجد حسب المفهوم األمريكى فـى كـل مـن                   اإلرهاب                                معناه كل العالم تقريبا، ألن      
                                                          يناهض الصهيونية مثال، والتعريفات بـالطبع مطاطـة،           أو      تحدة                            يعارض سياسة الواليات الم   

                                             وآالف األشخاص وغدا المزيد وهكذا، وهـى                المنظمات                                   واليوم على قائمة اإلرهاب عشرات      
                                                      على العراق وسوريا ولبنان والسـعودية وإيـران            مثال                                         تهمة مطاطة طبعا تبرر العدوان اليوم       
                                              لدول بها إرهابيون، وغدا مصـر والجزائـر                 هذه ا     فكل                                     وباكستان واليمن والسودان وغيرها،     

ــا     ــوب أفريقي ــونس وجن ــرب وت ــزويال                                       والمغ ــرا           وفن ــم ج ــيا وهل    !!                             وأندونيس
        ً                           أمريكياً فى نشر القيم الحضارية ـ      ً دوراً                                          كان اإلرهاب وحده ال يكفى فإن الوثيقة حددت     وإذا

           رها، وهـو                       والتمييز الدينى وغي             الديكتاتوريات                                         الحرية وحقوق اإلنسان ـ فى العالم ومناهضة  
                                              األوروبيون استعمار آسيا وأفريقيا وتنظيم         بها                                            نفس مضمون رسالة الرجل األبيض الذى برر        

                                                      األوصال، وهو نفس األمر المتوقع على يد السـيد                وتقطيع                                     المذابح والتدمير والوحشية والنهب     
  .          منه براء       والحرية                          األمريكى حامل شعلة الحرية، 

           الصين ـ      تنسى                       ين، كأول هدف، ولكنها ال                               تشير بوضوح إلينا، كعرب ومسلم       الوثيقة
            العسكرية         قدراتها                                                                              التى حسب الوثيقة تهدد جيرانها فى آسيا والمحيط الهادى من خالل تطوير             

                        عليه، بأنـه غيـر            القياس                                                                        المتقدمة، وأنه على أمريكا أن تسعى للحد من ذلك، وهو أمر يمكن             
                        أو االقتصـادية وإال               العسـكرية                                                                     مسموح ألى دولة فى العالم أن تبلغ مبلغا معينا مـن القـوة            
   !!                           للجيـران يجـب وقفـه            تهديدا                                                          ستتعرض لتدخل الواليات المتحدة التى سوف ترى فى ذلك          

                                        التجارة واالنفتاح الثقافي، وهى كلها         وحرية                                                 بالطبع، تدعو إلى المزيد من فتح األسواق،                الوثيقة
                          الثقافيـة للحضـارات                                 النهب وتـدمير البنيـة       من                                             تعبر عن حقيقة السماح ألمريكا بأكبر قدر        

  .             والشعوب األخري

                                                                     أن يعرف إلى أين يسير العالم وماذا ستفعل أمريكا به اليوم                أراد               واضحة لمن           الوثيقة
  .  غد              أو غدا أو بعد 

   !!     تختار         وعليك أن    ..              ً                                      أن تكون عبداً ألمريكا وإما أن تستحق الموت أو العقاب    فإما

 



 ألصولية قلب الحزب الجمهورى ا
 محمد مورو. وحرب بوش الصليبية د

 
                                                                       عندما يستخدم الرئيس األمريكى جورج بوش عبارات من امثال حـرب صـليبية ـ    
                                                                                              محور الخير والشر، الحرب التى يؤيدها الرب اوغيرها من العبارات فانه اليكشف فقط عـن               

                                       راوغة، ذلك انـه يحـاول اسـتخدام                                         ً                     عنصريته وسطحيته، ولكنه يمارس نوعاً من الدجل والم       
                                                                                             المسيحية والعبارات المقتبسة من االنجيل لتبرير عدوان بربرى وحرب همجية ستودى بحيـاة             

                                عدد هائل من البشر بال مبرر حقيقي
                                                                                           الحقيقة فإن كلمة الصليبية منذ استخدامها على يد قادة الحمـالت الصـليبية االولـى               

                                             الدجل، فالصليبية هـى المسـيحية الغربيـة                              جسدت والتزال هذا النوع من    ١٢٩٥     ـ      ١٠٩٦
                                                                                                  المزيفة، والمسيحية الغربية والشرقية وكل مسيحية حقيقية براء منها، وهكـذا فـنحن امـام               
                                                                                          مصطلح يسيء الى المسيحية ويجسد روح العنصرية الغربية وهو محمل بإيماءات تاريخيـة             

                         ون بتجاهل المصطلح كما                                                                       ومعاصرة سيئة بالضرورة والتعامل مع هذه الصليبية الجديدة، اليك        
  .                                       ً                                               يفعــل الــبعض والقفــز عليــه ولكــن بإدراكــه اوالً ووزنــه ثانيــا ومواجهتــه ثالثــا

                                                                                   وفى الحقيقة فإن التبرير المسيحى ـ والصحيح الصليبى ـ الذى يستخدمه جورج بـوش قـد     
                                                                                     اصبح حقيقة الينكرها احد، ورصدتها ابحاث ودراسات وكتب ومجالت وصحف فى امريكـا             

                                                                              كانت مجلة دير شبيجل االلمانية قد استخدمت مصطلح او عبارة حرب جورج                           وخارجها، واذا 
                                                                                         بوش الصليبية فإن مجلة نيوزويك االمريكية نشرت موضوعا عن نفس القضية تحت عنـوان              
                                                                                         بوش والرب وقد قام الكاتب كارين يوريش بتحليل مضمون عدد من خطب الـرئيس بـوش                

                                           سيحى الذى يغطى به جورج بوش جرائمـه،                                                        وتوقف امام الجمل التى تتحدث عن االيمان الم       
                                                                                       وهى تكشف فى نفس الوقت عن الخلفية العقائدية ـ الحقيقية أو المزيفة ـ التى تشكل البنيان   
                                                                                         التحتى لثقافة وأخالق وتصورات جورج بوش والتى تؤثر بصورة او اخـرى فـى سـلوكه                

              ك ان يركـب                           ، قال بوش بوسع مـال       ٢١ / ١ /    ٢٠٠١                                   ففى خطاب القسم الذى القاه فى         .        السياسي
                                                                                               الزوبعة وان يوجه هذه العاصفة وهى جملة مقتبسة من كتاب ايوب وحزقيال، وفى خطابه الى               

                                                                         قال لطالما كانت الحرية والخوف والعدالة والوحشية فى حرب ونعلم             ٢٠ / ٩ /    ٢٠٠١          الكونغرس  
              فى اكاديمية  ١ / ٦ /    ٢٠٠٢                                                            ان الرب ليس على الحياد بينها ، وفى حفل تخريج دفعة عسكرية فى 

                                                                                          ت بيونت العسكرية قال نحن فى صراع بين الخير والشر وستسمى امريكا الشر باسمه ،                  ويس
                                                                                                وقد استنتج كاتب المقال كارين يوريش من ذلك الى ان تلميحات بوش عن الخير والشر التى                

ــة      ــب المقدس ــى الكت ــا ورد ف ــأثر بم ــن الت ــوع م ــو ن ــتمرار ه ــزداد باس   .                                                                                 ت



                                          رية التى نناضل من اجلها ليست هديـة                              قال جورج بوش الح      ٢٩ / ١ /    ٢٠٠٣                 وفى خطاب االمة    
                                                                                                    امريكا الى العالم، بل هى هدية الرب الى البشرية وهى مأخوذة من انجيل يوحنا، وفى تعليقه                

                                                  قال لم يعد طاقم المركبة كولومبيـا الـى           ١ / ٢ /    ٢٠٠٣                                          على انفجار المركبة الفضائية كولومبيا      
      وهـى    .                           ميعا بسالم الى بيـتهم                                                                  االرض بسالم، ولكن بوسعنا ان نحمد اهللا على انهم رحلوا ج          

  .                                 عبارة تستخدم فى الجنازات المسيحية
                                                                                  وترصد مجلة نيوزويك كذلك مداومة الرئيس بوش على قراءة عظات انجيلية قصيرة            
                                                              ً                                        فجر كل يوم، اى انه يبدأ بها يومه المبكر، ويحرص على النوم مبكراً لتحقيـق هـذه العـادة                   

                                                شر مسيحى عسكري، وهو اوزوالد شيمبرز الـذى                                                     اليومية، والعظات االنجيلية مكتوبة بقلم مب     
                النتزاعها من       ١٩١٧                                                                          صاحب الجنود االستراليين والنيوزيلنديين الذين ذهبوا الى فلسطين عام          

                                                                                        يد االتراك، وهو مايريد ان يفعله بوش بالعراق مثال وفيما يستمر الحوار والجدال فى امريكـا    
                                              العراق ان االرهابيين يكرهون حقيقـة ان                                                          والعالم واالمم المتحدة عن العدوان االمريكى على      

                                                                                                     نعبد الرب العظيم، بالطريقة التى نراها مناسبة ، وأن الواليات المتحدة االمريكية مدعوة الـى               
                                                                                                  ايصال هدية الحرية التى منحها الرب لكل انسان على وجه المعمورة ، وقال ايضا انه خلـف                 

                                      وان صح ذلك فال مجال ألن تفشـل                                                                    كل حياة كل تاريخ يكمن هدف حددته يد اله عادل وامين          
  .                                                                                             امريكا ، ويرى جورج بـوش انـه لـم يكـن ليصـبح رئيسـا ألمريكـا لـوال الـرب                       

                                                                       ً                     ويصف احد الذين يحضرون التقاء بوش بالمرشدين الروحيين وهو امر يتكرر كثيراً داخـل               
                                                      ً                         البيت االبيض ـ تشارلز ستروبل ـ ال اتصور المسيح يدعو حشداً يهتف له الـى الحـرب     

  .              عل الرئيس بوش       كماى ف
                                                                             وكانت عالقة جورج بوش االبن برجال الدين المسيحيين البروتستانت من هؤالء الذين     
                                                                                            يتسمون بالتشدد ويعكسون تعصبا ضد االديان االخرى واهتماما بالنبوءات التى جـاءت فـى              
                                                                                                  التوراة العهد القديم عن احداث نهاية العالم مما يسمى باالصولية المسيحية قد توطدت خـالل               

                                                  ، وقد كان هؤالء يشكلون فى ذلك الوقت الحركة             ١٩٨٨                                         مشاركته فى حملة والده الرئاسية عام       
                                                                                                 االنجيلية المتصاعدة والمتدخلة فى الشئون السياسية، ثم اصبحوا فيمـا بعـد قلـب الحـزب                
                                                                                            الجمهورى الذين اصبحوا االكثر دعما لجورج بوش االبن، وقد لعب المبشر الـواعظ بيلـى               

                                                                          فى انطالق جورج بوش، وحينما استعد جورج بوش لترشيح نفسـه عـام                         ً       جراهام دوراً هاما  
                                                                                        جمع جورج بوش كبار القساوسة فى قصره لينال بركتهم وأخبرهم ان الـرب دعـاه                    ١٩٩٩

                                                                                       لينشد منصبا ارفع، وعندما وصل الرئيس االمريكى جورج بوش الى البيت االبيض اصبحت             
                                                                                 هيمنة على مقر الرئاسة تتسم بجو من الصالة، وصحيح ان وجود جماعة للصـالة                         االجواء الم 

                                                                                                 فى البيت االبيض امر عادى تم فى ظل كل الحكومات على اساس ان هناك تأثيرا كبيرا للدين                 
                                                                                              فى الحياة والسياسة االمريكية لدرجة ان الكاتب االنجليزى كين تشيستيرتون قد وصف امريكا             



                                                               اال ان المسألة تفاقمت فى ظل جورج بوش االبـن بصـورة مذهلـة،                             بأنها امة بروح كنيسة،   
                                                                                          مجموعات تالوة الكتاب المقدس باتت اآلن فى كل زوايا البيت االبـيض، وزوجـة رئـيس                
                                                                                                 الموظفين فى البيت االبيض اندروكارد قسة فى الكنيسة المعمدانية، اما والد مستشارة االمـن              

  .    باما                                      القومى كونداليزا رايس فكان مبشرا فى اال
***** 

 
                                                                  ً      ً                 وفى الحقيقة فان وجود وقوة اليمين المسيحى االصولى فى امريكا ليس امـراً جديـداً               
                                                                                             االصولية االنجيلية ، ولكن الجديد فى المسألة هو ان تلك االصولية اصبحت هى قلب الحزب               
                                                                                           الجمهوري، وفى قلب مؤسسة الحكم وأثرت بالتالى فى المفـاهيم واالسـلوب، وصـحيح ان               

                                                                                    مها مؤسسات تعبر فى النهاية عن المجمع الصناعى العسكرى اال ان هذا المجمـع                         امريكا تحك 
                                                                                                   يستخدم اآلن منطق التبرير الدينى الصليبية الجديدة ويستخدم بالتالى نفوذ االصولية االنجيليـة             
                                                                                            فى تبرير حروبه وعدوانه والتبشير بمفاهيم االمبراطورية العنصـرية االمريكيـة، وترصـد             

                                                                                 جريس هالسل فى كتابيها اللذين ترجمهما الى العربية االستاذ محمد السماك                             المؤلفة االمريكية 
                                                                                                     بعنوانى النبوءة والسياسة ثم يد اهللا قصة صعود هذا التيار وأثـره علـى الحيـاة االمريكيـة                  
                                                                                             والسياسات الخارجية، ويفسر الكتابان كثيرا من المواقف االمريكية الخارجية خصوصـا مـا             

                                                                    والصراع العربـى الصـهيوني، وتـرى المؤلفـة ان للتفسـير                                      يتصل منها بالشرق األوسط   
                                                                                    ً                 البروتستانتى للعهد القديم عن نبوءات نهاية العالم اثرا كبيرا على الموقف االمريكـي، نظـراً               
                                                                                             لتأثر المسئولين االمريكيين بتلك الرؤى والنبوءات، فمساعدة اسرائيل واجب ديني، وصـحيح            

                                                    ليهود، ولكن ذلك يعبر عن نفسه بتجمـيعهم فـى                                                     ان هناك عنصرية امريكية ومسيحية تكره ا      
                                                                                              فلسطين، اى التخلص منهم، وفى نفس الوقت فإن قيام اسرائيل مقدمة ضرورية لتحقيق نبوءة              
                                                                                           معركة هرمجدون، وفى االطارنفسه يأتى العدوان على العراق، وتضـم تلـك الحركـة اآلن               

                              ليم مارتن اسـتاذ العلـوم                                                                         حوالى ربع الراشدين من الشعب االمريكى تقريبا على حد تقدير و          
                                                                                   االجتماعية فى جامعة رايز ويرى داميان طومبسون مؤلف كتاب نهايـة الوقـت ـ العقيـدة     
                                                                                                    والخوف فى ظل االلفية ان نسبة نمو المسيحية االنجيلية فى امريكا تزيد على اى اتجاه دينـى                 

    ٦٢       ن ان                                                                                         آخر فى العالم ، ويقدر العالم االمريكى البروفيسور جون جرين من جامعـة اكـرو              
                                                                                                    مليون امريكى يعكسون ايمانا بتلك االصولية االنجيلية التى تريد دفع العالم الى الحـرب فـى                

                               ماليين يهودى وهـذه العقيـدة    ٨                                مليارات من البشر ويموت فيها    ٣                          معركة فاصلة يموت فيها     
                                                                                             ذاتها كانت موجودة لدى رؤساء امريكيين قبل بوش مثل جيمى كـارتر ورونالـد ريجـان،                

                                                                                         جيمى كارتر ديمقراطى كان يرى ان اقامة اسرائيل هو تحقيـق للنبـوءة التوراتيـة                        فالرئيس  
                                                                                           والتنفيذ الجوهرى لها، وكان الرئيس ريجان من اكبر المؤمنين بنبوءات التوراة لدرجة انه كان     



                                                                                            يرى انه سيشهد بنفسه معركة هرمجدون وقد ظل ريجان رئيسا ألمريكا ثمانى سنوات وكـان               
                                               وهذا اليمين الدينى االمريكى عموما والبروتستانتى   .                     رؤساء منذ فترة طويلة                  االكثر شعبية بين ال

                                                                                                 خصوصا يرى ان هناك واجبا دينيا على كل مسيحى ان يدعم اسرائيل، وانه اذا فشـلنا فـى                  
  .                                       حماية اسرائيل فلن نبقى مهمين فى نظر اهللا 

****** 
 

                      يقود خطى قطاع كبير                                                                      اذا كان هذا التفسير الخاطئ والعنصرى والدموى للعهد القديم          
                                                                                وفاعل من االمريكيين ـ بمن فيهم رؤساء ـ، ويقود الى حد كبير خطى الرئيس بوش ويقدم   
                                                                                                    له التفسير والتبرير الالزم لالستمرار فى العدوان فإن من البديهى ان ذلك اليتفق مع تعـاليم                

            المسـيح                                                                                      المسيح وال يتفق مع اى دين او أخالق، ألن تصوير االمر بهذه الصورة يعنـى ان               
ٍ                  جراهام وهو مرٍب والهـوتى ان        .  ر  .                                                   جنرال دموى بخمسة نجوم، وفى رأى الدكتور جيمس                     

                                                                                                نظام التفسير االصولى االنجيلى البروتستانتى هو نظام جديد لتفسير النبوءات اليزيـد عمـره              
          سـنة،       ١٨٥٠                                                                           عاما وهذا يعنى ان كنيسة المسيح لم تأخذ بوجهة النظر هذه طوال                 ١٥٠     على  

                                                                                التفسيرى يقضى على وحدة الكتاب المقدس ويظهر اهللا بصورة غير عطوفة على                         وهذا النظام 
                                                                                                  االنسانية وال محبة لها، وأن هذا ينتهك معنى المسيحية، ويحول المسيحيين الى رهـائن لمـا                
                                                                                                    يفعله يهود اليوم أوما اليفعلون، وان هذا التفسير يضع اسرائيل فوق الكنيسة وفـوق تعـاليم                

                                    التفسير اليمت بصلة الى الكتاب المقدس                    المسيح ذاته وأن هذا 



 مستقبل االحتالل األمريكي للعراق

 محمد مورو/ د
 

                                             توصل الخبير العسكري الصهيوني زئيف شيف إلى أن                            في تحليل ال يخلو من الداللة،
                                                      العراق على يد المقاومة العراقية، وأن آثار تلك الهزيمة                                  الجيش األمريكي قد مني بالهزيمة في

   إن    : "                             وقال المحلل العسكري اإلسرائيلي  .                        وستؤثر على إسرائيل أيضا                     سوف تكون بعيدة المدى
                                                                   األمريكي على المدن الكبيرة قد أصبحت أضعف مما كانت عليه منذ عام، وأن             سيطرة الجيش

                                                                             العسكرية العراقية التي شكلتها أمريكا في العراق قد تفككت وانضم عدد من أفرادها         الوحدات
         الالسلكية          ً              أقل أمانًا، وأن االتصاالت                                                   المقاومة، وأن التنقل بالطرق بين المدن العراقية بات     إلى

             األمريكيون في                                                                     بين قوات الجيش األمريكي ومختلف المراكز تتعطل باستمرار، وإذا ما تقوقع
                    العسكرية سوف تكـون                                                                 معسكرات بعد قيام اإلدارة العراقية فإن األراضي العراقية بين المدن

                          مرحلـة مـا فـي الهنـد            يين في                                                      في أيدي الثوار، وأن مثل هذا التدهور يذكرنا بوضع الفرنس
                           حربهم في العراق سوف تصـبح                                                              الصينية، وأنه إذا فقد األمريكيون تأييد الغالبية الشيعية؛ فإن
                               االستراتيجي، وبعد لجوء واشـنطن                                                       مشكلة المشاكل، وأن اإلدارة األمريكية يبدو عليها التخبط

                           واضحا ما الذي ينبغـي أن                بالعراق لم يعد                                             لألمم المتحدة لكي تساعدها في الخروج من مأزقها
                                             تقييم وتقدير الدالالت االستراتيجية في حالة مـا                                         يعتبر كنصر أمريكي، وال يقل في ذلك أهمية

                                                        بالعراق، إنها ستكون دالالت كونية بعيدة المدى سـوف تـؤثر                            سجل إخفاق ذريع لألمريكيين
    ".                على إسرائيل أيضا

             حقيقة معروفة  ..              الفشل األمريكي 

              بـات حقيقـة                                                        يكية في العراق أو الفشل األمريكي الذريع فـي العـراق              الهزيمة األمر
         الحليـف  "                                                                               معروفة يعترف بها كبار القادة والمحللـين فـي أمريكـا ذاتهـا وفـي إسـرائيل      

       داخـل                   ويتحـدث بهـا  -                    خارج اإلدارة األمريكية-                       يعترف بها البعض مباشرة    ".           االستراتيجي
       بوش لم                                 ير مباشرة؛ فالرئيس األمريكي جورج                                         اإلدارة األمريكية كبار رموزها ولكن بطريقة غ

           المسـتنقع                                                                         يعد يتحدث عن انتصار أمريكي؛ بل عن تبرير استمرار الجـيش األمريكـي فـي   
              لإلرهابيين ولن                                             إن الجيش األمريكي صامد في العراق، ولن يتركها "                      ً العراقي رغم الفشل قائالً 

                  الجمهور األمريكـي          األول هو      الطرف   :                               ، وهو بهذه الطريقة يخاطب طرفين "               يفر أمام األشرار



                                اإلرهـابيين، وبالتـالي تشـكيل                                                          على أساس أن الخسائر الكبيرة في العراق ثمن لعدم انتصار
                            أن الجـيش األمريكـي يخـوض                                                       مخاطرة كبيرة على أمريكا في الخارج والداخل أيضا، أي

       تـالي                     داخل أمريكـا، وبال                                            ً         المعركة ضد اإلرهاب خارج األراضي األمريكية بدالً من خوضها
          هم العمالء   :              والطرف الثاني  .                                                        فعلى الجمهور األمريكي تحمل الخسائر وانتظار النعوش العائدة

                                االنسحاب األمريكـي مـن العـراق                                                     في العراق حتى ال ينهاروا فجأة عند إحساسهم باقتراب
                                      ليواجهوا عقوبة الخيانة، وهـو إحسـاس                                                    وتركهم في العراء أمام الشعب العراقي الثائر عليهم

  .        العــراق                                                           قويــا لــدى األطــراف المتعاونــة مــع أمريكــا فــي             أصــبح 

              محكوم عليهـا                                                                     أمريكا تحاول التخلص من الفشل بأكثر من طريقة، وكل هذه الطرق فشلت أو
                       لحساب أمريكا هو مجلـس                                    ً                          بالفشل؛ فليس هناك تغيرا نوعيا مثالً إذا ما كان من يحكم العراق

                               منتخبة؛ فإذا انسـحبت القـوات                  ، أو حتى حكومة                                        الحكم أو الحكومة المعينة من األمم المتحدة
                                       السياسي العراقي؛ فإن الثوار سيسـيطرون                                                األمريكية إلى قواعد داخل المدن، فأيا كان الوضع
                                         قواعـدهم أسـوأ، وإذا اسـتمرت القـوات                                              على المدن والطرق، ويصبح مأزق األمريكان في
                                   سلطات االحتالل تدار مـن المنطقـة       كانت                            ً                 األمريكية داخل المدن فإن شيًئا لم يتغير، وسواء
   ً                                        شيًئا لم يتغير، وال تنطلي هذه اللعبـة علـى                                              الخضراء أو من سفارة ترفع العلم األمريكي فإن

   .        المقاومة

               تصاعد المقاومة

              كـل محـاوالت                                                                والمقاومة بدورها تزداد قوة مع التخبط األمريكي االستراتيجي، ومع
         األمنيـة                                     ة، إلى حكومـة منتخبـة؛ فاألوضـاع                                          التجريب من مجلس انتقالي، إلى حكومة معين

        هذا يصب                                                      وهذا يؤثر على كل الشعب العراقي سنة وشيعة وغيرها، وكل  .                  واالقتصادية تتدهور
            إلى مقتـدى       نسبة (                                                                 لصالح المقاومة، والتململ داخل الشيعة وظهور قوى شابة مثل الصدريين 

            االقتصـادية                  عة مـع األزمـة                                                وأيا كانت درجة ترددها فإن سقوط الضحايا من الشي   ).      الصدر
                   باتجاه المقاومـة،                                                                     والسياسية سيدفع القطاع األكبر منهم للخروج على قيادات الحوزة الصامتة
                     القضاء على اسـتبداد                                                                وهو أمر خطير جدا، بالنسبة لألمريكان، والحديث عن حكومة إفساد أو

                                  فضيحة التعذيب األمريكي للمعتقلين    بعد                          ً                          النظام السابق لم يعد حديثًا جديا، ال داخليا وال خارجيا
                                        غريب، أما اللجوء إلى األمم المتحـدة، أو                                              العراقيين في السجون العراقية، وخاصة سجن أبي

                                                المستنقع العراقي؛ فإن األمر قـد فـات وانتهـى،                                         محاولة توريط أطراف عربية أو دولية في
  .               قيـة الباسـلة                             علـى يـد المقاومـة العرا                    ً      ً                       والجميع يخشـى ثمنًـا باهظًـا إذا فعـل ذلـك     

                                  باتت واضحة، ولعل من أهمها الخالفات                                           على كل حال فإن مظاهر وأعراض الفشل األمريكي



                     وهو نوع من التعبيـر    )              ً مع الجلبي مثالً       الصدام (                                     والصراعات داخل معسكر األمريكان أنفسهم 
   .                                          عن الضيق األمريكي بالذين ورطوهم في المستنقع

        ً ليس سهالً   ..        االنسحاب

          العناصـر                                                   ألمريكان؟ األمر ليس بهذه السهولة، وإذا كانـت كـل                  ولكن؛ هل ينسحب ا
                   عوامل اسـتراتيجية                                                                   التكتيكية تقول إن االنسحاب األمريكي من العراق بات محتوما، فإن هناك

          الحـزبين              وهـي فـوق   "                                                          أخرى تعطل صدور هذا القرار من المؤسسة األمريكيـة الحاكمـة   
ــن أي  ــوى م ــواء وأق ــد س ــى ح ــديمقراطي عل ــوري وال ــي                                                           الجمه ــيس أمريك     " .                 رئ

                                            ً                                 العوامل االستراتيجية ال تتصل بهيبة أمريكا مثالً أو خسارة الحرب ضد اإلرهاب؛ فهـذه     هذه

    قام                                                                                 أمور يمكن احتمالها، ولكنها تتصل بمستقبل إسرائيل، ومن المعروف أن اللوبي الصهيوني
       يريـد                                                                               بدور كبير في جر إدارة الرئيس بوش إلى غزو العراق، وبـدهي أن هـذا اللـوبي ال   
       داخـل                                                                             االنسحاب األمريكي من العراق؛ ألن ذلك معناه انتشار روح عالية من المقاومة إلـى 

      القوى                 ذاته، وكذلك فإن                                                            فلسطين والعرب والمسلمين ما يشكل أكبر الخطر على وجود إسرائيل
      خسارة                                                                        الحاكمة في الغرب عموما، وفي أمريكا خصوصا ترى أن االنسحاب من العراق يعني

              السنين، وربما                                                                 له وليس أمريكا أمام العرب والمسلمين، األمر الذي لم يحدث منذ مئات       الغرب ك
  .                                         يؤدي إلى بداية صعود المسلمين ونهاية الغرب

  :                                                         رئيس الوزراء البريطاني توني بلير عبر عن نفس المعنى بقوله                  وفي هذا الصدد فإن
           لـو قـدر      : "       ، وقوله "       بأي ثمن                                   معركة استراتيجية يجب أن ننتصر فيها                      إن معركتنا في العراق "

                                                                  من العراق فإن المتشددين سيطلبون خروج القوات األجنبية من أفغانستان،                   لبريطانيا االنسحاب
       ثم قول    ".                                          إن هزيمة أمريكا في العراق هزيمة للغرب كله   : "       ، وقوله "         األوسط كله             ومن ثم الشرق

           إن معنـاه    !        عـراق؟                               هل تعرفون معنى الهزيمة فـي ال    : "-               أحد حكماء الغرب-       كيسنجر      هنري
   ".                              الغرب لكل ما حققه في خمسة قرون      خسارة



 الفلوجة تكتب المستقبل

  محمد مورو-د
 

                             هناك مدينة عربية في جمال تلك                                               ليس هناك مكان في العالم أجمل من الفلوجة، وليس
                                         المناضلين من ترتفع قامتهم إلى قامات رجال                                            المدينة الساحرة، وليس هناك من المجاهدين أو

                       المجاهدة بين مدن مثل -     شامخة               مدينة المآذن ال-        الفلوجة     تقف   ..                             الفلوجة وال نسائها وال أطفالها
                                                      سري بجنين، ولذا فإن المناضلين الفلسطينيين الذين خرجوا                             حطين وعين جالوت وترتبط بحبل

                                                               المقاومة العراقية كانوا على حق حين قالوا إن بغداد هـي القـدس                       في مظاهرات تضامن مع
                جتياح الفلسطيني                                                  وإذا كانت جنين هي مدينة الصمود والملحمة في وجه اال                  والفلوجة هي جنين،

                                                                         تجاوزت كل المدن الرائعة والجميلة، ونحن ال نقلـل مـن جهـاد أهـل جنـين                  فإن الفلوجة
                                                                          الثمن الغالي الذي دفعوه من الشهداء والجرحـى والمبـاني المهدمـة واأللـم                 وبطوالتهم وال

                                                                   للفلوجة سياق آخر ومذاق آخر؛ إنها صمدت أمـام أكبـر آلـة عسـكرية                   والحصار، ولكن
                                                               لم تقاتل وتقتل الكثير من األمريكيين فقط ولكنهـا استعصـت علـى       ..        التاريخ     في         استكبارية

                                                                    أطول من أي زمن آخر ومكان آخر، ولذا فإن الفلوجة عروس المجاهدين وقلعة             السقوط زمنا
   .                             ومفخرة العرب في كل زمان ومكان      اإلسالم

                 المقاومة، ولـيس                        العراقية منذ بدأت هذه                                          الفلوجة هي المكان األكثر زخما في المقاومة
                                            هي ترمومتر المقاومة ومقياس الصمود العراقـي                                           في األيام األخيرة فقط، وكانت الفلوجة دائما

                                                  الفلوجة هي أكثر األماكن العراقية حتى اآلن اشـتباكا     ..                               أمام جحافل الغزو األمريكي البغيض
                   محررة منـذ بـدأت                                                  الخسائر، وتكاد تكون المدينة العراقية الوحيدة ال                       مع األمريكان أو تكبيدهم

                                                                    دائما ما اضطرت القوات األمريكية إلى الخروج منها واالستقرار في مواقـع                المقاومة؛ حيث
                                                                      منذ وقت طويل، وهي المدينة التي قدمت كل أنواع المقاومة من مهاجمة قوافل              خارج المدينة

      إلـخ    ...                                                                   إسقاط مروحياتـه أو حـرق مركباتـه أو عمـل كمـائن علـى الطريـق                العدو أو

           نعم تهـزم     ..                              نسمة استطاعت أن تهزم أمريكا      ٢٠٠٠٠٠                     التي يبلغ عدد سكانها        لفلوجة       مدينة ا
                                                                   استعصت دائما على الخضوع ألمريكا وقوات أمريكا ولنا أن نتصور مقاومـة               أمريكا؛ ألنها
                                                        إذا تكررت في كل مكان بالعراق؛ فإذا كان عـدد سـكانها   –               المدينة الصغيرة–              أهالي الفلوجة
                                                         من عدد سكان العراق، أي أن سكان ومدن العراق لو فعلت مثـل    %  ٨      حوالي      أي      ٢٠٠٠٠٠



                                                                       األمريكان بعد يوم واحد؛ حيث ال طاقة لهم بهذا النوع من المقاومة وال تحمـل               الفلوجة لخرج
                                                                            الخسائر، وهكذا فإن المثلث السني العراقي هو رأس المقاومة وعمودهـا الفقـري،           مثل تلك
                                                نازع؛ ولذا فإن الحقد األمريكي عليها ال يوصف، وهذا                          هي ذروة سنام المقاومة بال م         والفلوجة

             والهليوكوبتر  "   ١٦   إف  "                                                        يوضح ويبين لماذا تعرضت الفلوجة للحصار والضرب بطائرات الـ

   .                                    وبالدبابات والصواريخ وبكل شيء تقريبا

                     بداية السقوط األمريكي

             ربي اإلسـالمي     الع                                                               الفلوجة تكتب المستقبل بالفعل ألن مثل المقاومة العراقية هو الفعل
                           المسـتوى العراقـي؛ فـإن                                                              النبيل األكبر واألبرز، والفلوجة هي عنوان تلك المقاومة، وعلى
                             والفخار واالستعالء، ولذا فهـي                                                         الفلوجة هي من رفعت هامات العراقيين، وأعادت إليهم العزة

ـ                                                قاعدة المستقبل واالستقالل للعراق، وعلى المستوى   ي                                    العربي واإلسالمي؛ فـإن الفلوجـة ه
                                     األمريكي، وهي الجزء الحي فـي الجسـد                                              عنوان المقاومة العربية واإلسالمية ضد المشروع
                                          األكثر حيوية؛ وبالتالي فإن إعادة الحيويـة                                             العربي مع أجزاء أخرى طبعا، ولكن الفلوجة هي

                                             وهدة االنحطاط والمرض يبدأ من الفلوجـة، ولـن                                     إلى الجسد العربي اإلسالمي وإقالعه من
                                                           المستقبل المتوسط أو البعيد أن عصر العالمية اإلسالمية الثانية                      أن يقرأ أحفادنا في          يكون غريبا

                                                                    أن المنحنى اإلسالمي الذي كان هابطا قبل ظاهرة المقاومة العراقية قد بدأ                    بدأ من الفلوجة، أو
       ؛ بـل      ٢٠٠٤  -    ٢٠٠٣                                                           باتجاه الصعود من جديد في مدينة الفلوجة الباسلة بدءا من عام        انقالبه
                                                                            أن يؤرخ لبداية السقوط األمريكي ونهاية مشروع االستكبار الدولي والمخطط الصهيوني  ن   يمك

                                ً                                             األمريكي على أرض الفلوجة، وانطالقًا منها، وهكذا فالفلوجة هي رمز عراقي ورمز عربي

   .                                     ورمز إسالمي ورمز عالمي له شأنه وأي شأن

                       شهداء الفلوجة والمجازر                    ونبكي على الفلوجة و                                   ومن البدهي أننا لن نفعل مثل اآلخرين
   أم    ..                                            والمباني وتدمير البيوت واألشـجار والمـدارس                                   األمريكية في الفلوجة وقصف المساجد

   !                                 الكرامة والعزة بدون شهداء وضحايا؟                              حسبتم أن تدخلوا الجنة وتحققوا

           فريضة الدم

                  الدم واالستشـهاد                                                            ومهما كان عدد الشهداء والضحايا والخسائر واآلالم؛ فإنها فريضة
   .-             بإذن اهللا تعالى-                                                           وهي فريضة البد منها؛ بل هي شرط النصر والصمود والصعود واإلقالع

                                  مواجهة اآللة؛ فـإن الفلوجـة هـي                                                        وإذا كانت جنين وأمثالها هي النموذج لقدرة اإلنسان على



              وهـي تواجـه     "           ألف نسمة   ٢٠٠ "      صغيرة                                            األكثر وضوحا واألعمق في هذا اإلطار ألنها مدينة
                                   اآلن، وبالتالي فإن درس الفلوجة هـو                                        مة في التاريخ وليس بعد أمريكا قوة حتى            أكبر قوة غاش

                                        يغالط أحد في أننـا أمـة قـادرة علـى                                                  الدرس األوضح الذي ال يمكن بعده أن يكابر أحد أو
                                        وبالذات العالم العربي واإلسـالمي ألسـباب                                             المواجهة والصمود، وأن أصغر قرية في العالم

                                              واالستشهاد قادرة على مواجهة أمريكـا والصـمود                    مرتبطة بالجهاد                     حضارية وثقافية ودينية
                                                     وبالتالي؛ فإنه يمكن أن نؤرخ بما قبل الفلوجة، وما بعد                                      أمامها؛ بل وإنزال أكبر األذى بأمريكا،

                                                           يقتدى لكل المدن والقرى والجماعات البشـرية الطامحـة إلـى                             الفلوجة حيث ستصبح نموذجا
                                             إن الفلوجة هي عزنا جميعا؛ ولذا فهـي تسـتحق     ..           اهضة أمريكا   ومن                       مواجهة االستكبار الدولي

                                                                العربي والدعم اإلسالمي؛ بل والدعم العالمي ألنها اختارت لنفسـها أن                       الدعم العراقي والدعم
   .                                                          في مشروع المقاومة والنهوض العراقي والعربي واإلسالمي والعالمي               تكون رأس الرمح

              مفاوضات خاطئة

            المفاوضـات                                            ارسات الخطأ يمكننا أن نرد ما سـمي بوفـد                         من العناوين الخطأ والمم
     أو -        العـراق                ذراع أمريكا في-                                                   العراقي الذي تكون من بعض أعضاء مجلس الحكم االنتقالي 

              يقال عن حسـن                                                                  بعض المنتسبين لألحزاب اإلسالمية أو بعض علماء الدين ورغم ما يمكن أن
                 أن الفلوجة حـين                   الطريق الخطأ ذلك                                                  النية في هذا الصدد؛ فإن الوساطة والمفاوضات هنا هي 

                   والطريـق الصـعب،                                                                 اختارت طريق الجهاد والمقاومة؛ فإنها كانت تعرف أنها صعدت الجبل
                زعـيم مـا، أو                على اعتقال-     مثال-                                              وأن الفلوجة حين فعلت ذلك لم تكن تتصرف كرد فعل 

          كنها كانت   ول                                                                   البحث عن مقعد في مجلس الحكم أو طلب إصالحات أو مكاسب فئوية أو غيرها،
                       يمكننا أن نتحـدث عـن                                                                  هي المبادأة بالجهاد والثورة؛ وبالتالي فبأي وساطة وعلى أي أرضية

                             األمريكـان اللتقـاط األنفـاس                                                           هدنة صحيحة أو خاطئة؟ وهذه الهدنة في رأينا هي ما يحتاجه
ـ                                                    وإحضار المزيد من التعزيزات؛ وبالتالي فالوساطة بهذه   ي                                   الطريقة مهما كانت النوايا طيبة ه

                                             االستراتيجية الصحيحة، وإن كان ال بد من جهد فهو                                     ممارسة غير صحيحة؛ وتفتقر إلى الرؤية
                                                    وإشعال األرض تحت أقدام األمريكان في كل مكان بـالعراق                            جهد الدعم بال حدود وال شروط
   .        ً     وليس شيًئا آخر                         لتخفيف الضغط على الفلوجة

                          ارفع رأسك فأنت في الفلوجة

                وحدها وهذا مـن                                         لها مرحبا بك في مدينة كذا ولكن الفلوجة                       تكتب المدن عادة في مداخ
                  أيضـا أن يصـفها                    ومن حق الفلوجـة   "                          ارفع رأسك فأنت في الفلوجة "                     حقها كتبت في مداخلها 



  "            الجارديـان  "        صـحيفة                                                                   الكتاب والصحفيون الذين كتبوا عنها بأنها قلعة األسود أو أن تصـفها 
     ً               قتيالً وعدد أكبر من   ٧٠          اعترفوا بـ              ن األمريكان قد                                        البريطانية بأنها مقبرة األمريكان، وإذا كا

                                         كانـت العربـات والـدبابات والطـائرات                                أيام فقط في الفلوجة وإذا ٦                 الجرحى في مواجهة 
                                            وداخلها كلها تشهد بشراسة المقاومة ونجاحاتها                                          المروحية المحطمة في مداخل الفلوجة وحولها

                                      المصحف الشريف بيد والبندقية أو أي سالح                الفلوجة يمسكون                                الهائلة؛ فإن ظهور المقاتلين في
                                                        على البعد اإلسالمي والعقائدي في الصراع ضد أمريكـا، وهـو                            باليد األخرى هو داللة هامة

   ً                      وفقًـا لعلـوم السياسـة    -                              فمن العناوين العلمية البحتـة     ..         واالنتصار                 شرط ضروري للصمود
ـ        فإن-        واالجتماع                       ول إن غيـاب العامـل                                                  طبيعة التحدي وطبيعة العدو وطبيعة المعركـة تق

                                                                 مواجهة كفيل بفشلها؛ ألن طبيعة المعركة تفرض ذلك باإلضافة إلى مدد اهللا              اإلسالمي في أي
                                                                           يأتي للمؤمنين المجاهدين الذين بذلوا كل الجهد، والحديث عن مدد اهللا تعالى فـي            تعالى الذي

      تعترف           المية باتت                 ً                                                الفلوجة أصبح حديثًا متواترا لدرجة أنه حتى الصحف ذات الميول غير اإلس
        وسـائل               وقـد رصـدت    .                                                                به، وتنقله على لسان المقاتلين في الفلوجة من قبيل األمانة الصحفية

                                                                              اإلعالم المرئية والمسموعة والمقروءة أن األمهات يحرضـن األوالد علـى الجهـاد ضـد    

          الجهـاد     إلى   ..        اهللا أكبر   ..              اذهب قرب أخيك  ..               اذهب وعاون أباك   : "                       األمريكان ويدفعنهم قائالت
               القرآن الكريم،                                                   والمساجد كلها تكبر وتدعو إلى الجهاد وتقرأ سورا من  "                   لقتل وطرد األمريكان

                     لبرنـامج المقاومـة                                                                     وخطبة الجمعة في الفلوجة ومنذ فترة طويلة كانت بمثابة الشرح السياسي
                        أكثر من إمام وخطيب وشيخ                                                             العراقية في كل العراق، وليس في الفلوجة وحدها، وقد تم اعتقال

   .                                             ي الفلوجة على يد قوات االحتالل منذ بدء المقاومة ف
      عجيبا                                                                           وهكذا فإن المواقف كلها تقود إلى المقاومة والصمود الناجح، ولم يكن غريبا أو

   .        اقتحامها                                                                       أن تصل التعزيزات باآلالت من قوات العدو لتشديد الحصار على الفلوجة ومحاولة

             على المقاومة                           ت ال يمكن الحديث عن القضاء                                        بعد صمود الفلوجة كل هذا الوقت حتى لو سقط
              وخطب جمعـة ال                                                                   العراقية، وبعد ممارسات أهل الفلوجة وما صدر عنهم من مواقف وبيانات

                مسـألة إعـادة                                                                    يمكن الحديث عن أن مشروع المقاومة هو مشروع حرب أهلية أو طائفية أو
                 الجميل والمضـيء          الوجه                                                            النظام السابق أو إعادة الديكتاتورية أو غيرها من محاوالت تشويه
                       أبرز من شارك في الثورة                                                                للمقاومة، وإذا كانت الفلوجة معروفة بمدينة المساجد، وعلماؤها من

                          فإنه حري بها أن تحمل شعار                                                      العراقية ضد االحتالل اإلنجليزي في عشرينيات القرن الماضي
                 المقاومة والصمود
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                                                 الفردية التى يمارسـها المسـلم او طلـب                 فالتوبة                                 والنقد الذاتى واجب اسالمي،           النقد

                                                       والتوبة الجماعية التى يمارسها المسلمون فى صالة               الذاتي،                                     المغفرة واالستغفار، نوع من النقد      
                                            من النقد الذاتى ايضا، والتوبـة هنـا،                                 من المناسك هى نوع            غيرهما                           الجماعة او فى الحج او      

                                                                       ليست مجرد التوبة عن الخطايا والذنوب االخالقية فقط، بـل هـى                     الجماعية                   سواء الفردية او    
                         ً                                   ً            االجتماعية والسياسية ايضاً، واآليات التى نزلت بعد غزوة احد مثالً                 االخطاء                  التوبة ايضا عن    

                                 الصحابة فى غزوة بـدر ـ اى فـى                                              التحليل النقدى ألسباب الهزيمة، وقيام احد   من       هى نوع 
   ة                                                                   اشد حاالت الطوارئ ـ يلفت نظر الرسول صلى اهللا عليه وسلم الـى ضـرور      وفى      معركة 

                                                                                   المقاتلين للسيطرة على الماء هى نوع من النقد والمراجعـة التـى تؤكـد                   نزول             تغيير موقع   
          وسلم وفى                                                                      تمت فى حالة الحرب، ومع قيادة مثل رسول اهللا صلى اهللا عليه                  ألنها            ضرورة ذلك   

                                                                   ً                    الصحابة، والخليفة عمر بن الخطاب رضى اهللا عنه يمارس النقد الذاتى علناً مـن                   كبار      وجود  
     على                                                                                           المنبر أمام جموع المسلمين قائال اصابت امرأة وأخطأ عمر وهذه الحادثة ايضا تدل                  فوق

  !       احـراج                                                                                         ان من حق ومن واجب الرجال والنساء نقد الحكام علنا مع مـا فـى ذلـك مـن                    
                 ً     والنقد يكون سرياً          النقد،                                                                 مرآة اخيه، ورحم اهللا امرأ اهدى الي عيوبي، وهذه دعوة الى                     والمسلم

  .       واالمة       والحركة                                                  او علنيا فرديا او جماعيا على مستوى الفرد والمجتمع 
             والحركـة           باالسـالم                                                                   نؤمن بأن مستقبل هذه االمة، بل مستقبل العالم كله مرتبط               نحن

                ولن تتحـرك             وحضارتها،                                    مة ومحركها، وهو دينها وثقافتها                                     االسالمية، فاالسالم هو وجدان اال    
                     اال باالسالم كدين،            الطاحنة،                                                                       تلك األمة وبالتالى تواجه التحديات او تتقدم او تخرج من ازمتها            

                                فان الحركة االسـالمية مـن            كذلك،                                 ً                        وكثقافة وكحضارة وكأيديولوجية ايضاً، واذا كان االسالم        
                                    وقاطرة للتغيير وخميرة النهضة،             وجدانها،            المعبر عن                                         المفروض ان تكون طليعة هذه األمة و      

                                     وتكتيكا صحيحا ضرورة من ضرورات            صحيحة،                    ً      ً                  وبالتالى فإن برنامجاً صحيحاً واستراتيجية      
                                         فان االسالم كمنظومة فكرية وسياسـية            وكذلك                                              تلك الحركة، وضرورة من اجل مستقبل األمة،        

                                      اذ المهمشين والمستضعفين وقادر على                على انق       وقادر                                          واجتماعية قادر على حل مشاكل العالم،       
                                                          البديل المرشح اآلن بعد فشل الماركسـية ألن يكـون              وهو                                    وقف االستكبار والظلم فى العالم،      
                             وألن األمر كذلك فان الحركة       .                             مواجهة االستكبار العالمي     فى                                  ايديولوجية الفقراء والمستضعفين    

                                            ذاتي، يمارسه ابناء الحركـة فـرادى او                                      لنوع من النقد والنقد ال             بالتحديد                     االسالمية تحتاج اآلن    



                                                                      من التجارب والخبرات وطرح االسئلة الصريحة والقاسية والبحث عن                  االستفادة              مجتمعين، او   
  .       وعالجه       وتحديده      الخلل 

          ولماذا       مسدود                                               هل وصلت الحركة االسالمية فى مصر الى طريق            ..               هذه االسئلة     ومن
                 الخلـل فـى        كان                        الجهود والتضحيات، هل                                                           لم تصل الى اهدافها بعد كل هذا الزمان وكل هذه           

           نفسـها            الفكريـة                                                                                المنهج او فى الممارسة، أو فى عدم كفاءة القيادات وهل كانت االطروحـة              
                 هو نوع مـن          االطار                                                                            صحيحة، والبد ان نقول هنا أن ماسوف نقدمه من نقد او تحليل فى هذا               
                     عليه وسلم وحده،      اهللا                                                                      االجتهاد بمعنى انه رؤية فيها صواب وخطأ والعظمة لرسول اهللا صلى            

                             ان ا لحركة لم يكن لهـا          اليعنى                                                                ويجب ان نقول هنا ايضا، ان التركيز على االخطاء والخطايا           
                                     ان اسباب الفشل كانت فقط بسبب           ايضا                                                           منجزات او ايجابيات، بل لها الكثير بالطبع، وال يعنى          

                ا محلـى مـن                           بعضها عالمى وبعضه         خارجية                                                 العوامل الداخلية ولكن ايضا كان هناك عوامل        
                                       ذلك، فاننا نرى ان ال حركة هناك            قسوة                                                  مؤامرات ومطاردات وتضييق وغيرها، ولكن مع كل        
  .                               عـادة مـن الخلـل الـداخلي             الهـزائم                                                      تهزم من الخارج مهما كانت التحديات، بـل تـأتى         

                               وهو هـل وصـلت الحركـة               الساحة،                                                االجابة عن السؤال المطروح بقوة اآلن على               سنحاول
                    نعم ألن الحركة بكل       بصراحة                                  فى مصر ـ الى طريق مسدود، ونجيب                   ً  االسالمية ـ وتحديداً 

                                    او الوصـول الـى اى نتـائج                  االنتشـار                                                          تياراتها لم تعد قادرة على تطوير نفسها او معاودة          
                                     السابقة، وهو اعتراف يدل علـى               ممارساته                                                استراتيجية، بل بعضها اعترف بخطئه فى مجمل        

                                            الجماعي، وهو امر محمود بالطبع، ولكن             الذاتى   د                                              الشجاعة، ويدل على ممارسة المراجعة والنق     
                                                 االراء التى وصلت اليهـا تلـك المجموعـة               وكذلك                                            الطريقة الفكرية التى تمت بها المراجعة       

                                                عن نفس األزمة الفكرية، اى انهـا قـرأت              منها                                            لمواجهة المستقبل والحاضر تعبر فى جانب       
                                     ة نقطة نقطـة، ففيهـا الكثيـر مـن              الجديد       ارائها                                              الواقع خطأ مرتين، وليس هنا مجال مناقشة        
                                                  ولكنها افتقرت الى تحديد الخطـأ المنهجـى              غائبة                                            المنطلقات الصحيحة والبديهيات التى كانت      

                                                والممارسات، ومن ثم وقعت فى اخطاء فادحة               الحركات                                       الذى هو اصل الفشل والتخبط فى كل        
  .                         الواقع الحالى والمستقبل   على                                اخرى عند تطبيق مفاهيمها الجديدة 

      ً                           كثيراً من القضايا الجانبية،           يريحنا                                                 المنهجى اذا ما تم وضع اليد عليه، فسوف            طأ    والخ
                                             وال فى عدم كفـاءة القـادة او عـدم                 البعض،                                                 فالعيب لم يكن فى مشروعية الحركة كما يزعم         

                                              تقديم التضحيات، ولكنه كان خطأ بنيويا،         عن                                               اخالصهم او انتهازية بعضهم، وال فى التقاعس        
                                                 نحن، وماذا نريد، وعلى اى ارضية نتحـرك؟          من                          سأل نفسها فى البداية،                           ذلك ان الحركة لم ت    

                                                      ماهى العالقة الصحيحة مع األمـة والمجتمـع، او                جديدة،                                     نحن دين جديد، ام فرقة دينية          هل
                                                           اجابة خاطئة عليها، والشك ان هذا الخلل البنيوى لم                واجابت                                    سألت نفسها اسئلة من ذلك النوع       

                                                           مسدود، بل ادى الى ظهور جماعات وتيارات وممارسـات           ق   طري                            يؤد فقط الى الوصول الى      



                                                         الموقف الصحيح سوف يؤدى الى ظهور انحرافات علـى               اتخاذ                               وأفكار متطرفة، ذلك ان عدم      
  .                      الجانبين تهاون ـ تشدد 

                                                                                ان الحركة االسالمية ليست دينا جديدا، بل هى ملتزمـة بمـا اسـتقر عليـه                  وبديهى
          جديـدة،                                                 ديهى ان الحركة االسالمية ليست فرقة دينيـة                                          من عقائد وقضايا وأفكار، وب            المجموع

                فى العقائـد    ال                                                                                  فالواقع اليحتمل ظهور فرق دينية جديدة، وبالتالى فهى ليست متميزة عن االمة             
                 علماء االزهر،         يمثلها                                        ً                                 وال فى االفكار، وهكذا فهى ملزمة فى مصر مثالً بالعلوم االسالمية كما             

          فصـحف           القضايا،                               و خارجها اعتراضات على بعض                                              وان كان لبعض العلماء داخل الحركة ا      
                    علـى القضـايا          الخالف                                                                       الحركة وأدبياتها واجتماعياتها ليست مجاال لمناقشة هذا الخالف، بل          

                             لها بهذا من قريـب او            العالقة                                                                العلمية يكون داخل معاهد العلم ومن خالل العلماء، والحركة          
                                 اننا جزء من هـذه األمـة،                والمفروض          من نحن،     :                                             بعيد، وهذا يدفعنا الى االجابة عن السؤال      

      ً                           تصدراً او قيـادة ـ وبالتـالى      او                                                 قررنا تحمل تضحيات اكبر ومسئوليات اكبر وليس وجاهة 
                         ـ الصهيونية ـ التخلف           االستعمار                                                  فنحن نلتزم بأن نكون مجرد طليعة لألمة لخوض تحدياتها 

    ً               بديالً عن األمـة، ألن            ان نكون     وليس    الخ     ...                                           ـ االستبداد السياسي، الظلم الطبقى ـ التعصب 
  .         والتحديات                                       األمة ـ كل األمة ـ مسئولة عن خوض المعارك 

     ً    بـديالً    او                                                                              اننا خاليا حية تعمل على تنشيط باقى خاليا الجسد، وليس بمعزل عنـه                 اى
  .      حسـنة                                                                                        عنه، الن ذلك يعنى ان نتحول الى وباء او سرطان ونضر مهمـا كانـت نوايانـا                  

         البنيوى                                               ة وهو من وجهة نظرى مسمى يعبر عن الخلل                                             يطرح بدوره فكرة تسمية الجماع         وهذا
           المسلمين،                                                                                     المذكور، حتى لو تم تخفيف األمر بأنها ليست جماعة المسلمين بل هى جماعة من               
          اطروحة     لنا                                                                                  اننا مرة اخرى مجرد طليعة، او قاطرة او حتى حزب سياسى وال عيب فى ذلك،                

          بشـئ،          النـاس                         لمختار، وال نمتاز عن                                                          بشرية تستند الى االسالم كمرجعية، ولسنا شعب اهللا ا        
          اننـا          بمعنـى                                                                                 ونحن مجرد حلقة من حلقات النضال والكفاح سبقتها حلقات وتتبعها حلقـات،             

               المعاصـرة،            االسـالمية                                                                       النمتلك كل الحقيقة، ولسنا الذين اخترعنا االسالم، وال حتى الحركة           
                       لمواجهة التحـديات      مة  األ                                                                    فالحركة االسالمية فى رأيى هى كل الحركات التى حاولت ان تقود            

                          وعمر المختار، وعمـر             الجزائرى                                                                 الخارجية والداخلية، انها عبد الكريم الخطابي، وعبد القادر         
                              واحمد حسين وحسن البنـا          فريد                                                           مكرم ومحمد كريم واالفغانى والنديم ومصطفى كامل ومحمد         

                ن مجرد حلقـة                         االستبداد، نحن اذ     او                                                            وعز الدين القسام وكل من قاوم االستعمار او الصهيونية          
                                       هو نـوع مـن الجهـل والتعصـب               واحدة                                                   سبقتها حلقات وتتبعها حلقات والوقوف عند حلقة        

  .                                  والجمود، وهو خطأ وخطر على كل مستوي
                                                                   اذن، والممارسات المرتبطة بالجماعة ـ شـكلت نوعـا مـن العزلـة             الجماعة      كلمة

                    بداخل الصف عمن                                                         من التكفير السلبي، او على االقل تمييز من هم             نوعا                  واالنعزال، وطرحت   



                                                                             من التعامل الخاص بين افراد الجماعة الواحدة، وبما ان االسالم ملـك                 نوعا                    هم ليسوا به، او     
                ً    ً     وهو امر خطير جداً شكالً        !!                                                   نوع من االحتكار والتكفير الصامت غير المعلن           فهذا             لالمة كلها،   
  .       ومضمونا

    او            الجماعـة                                                              الجماعة، والصف، والتنظيم قادت الى اشكاليات اخري، فمكاسـب      فكرة
                                                                                                الصف او التنظيم يجب المحافظة عليها وعدم اهدارها، حتى لو كان ثمن ذلك التخلـى عـن                 

    او                                                                                           الجماهير، او تأييد موقف يضر بالحريات او يضر بالفقراء او يمثل موقفا صـامتا                     مطالب
         وسـيلة       ً                                                                                   مراوغاً تجاه قضية ما، وبديهى ان الجماعة او الصف او التنظيم ليست غاية بل هى                

      لو          وبالتالى                                                                                   حقيق اهداف وغايات واذا تعارضت الوسيلة مع الغاية يمكن التخلى عن الوسيلة               لت
           فى وقت        معينا                                                                             كانت المسألة تجرى على اساس اننا مجرد حزب سياسى يرى رؤية وبرنامجا             

            اسـتمراره                                                                                     معين يمكن ان يتغير ويتطور، ويمكن حل الحزب وعدم التمسـك بـه اذا كـان                 
            الحديث عن     يفتح                                    ً                  بدئية واالخالقية، لكان االمر اسهل كثيراً، ولعل هذا                                يتعارض مع المواقف الم   

             العنـف ـ         اسلوبى                                                              الخطأ الخطير الذى وقعت فيه الحركة االسالمية فى مصر حين لجأت الى 
                والسياسـية،            االجتماعية                                                                التربية والشك ان االسلوبين خاطئان، وغير مالئمين ألوضاع مصر          

                        يطرح تحليل بـرامج        هذا                                ، وهو النضال السياسي، ولعل                          ً              والصحيح ان هناك وسطاً بين هذين     
                   باعتبارها ليسـت       صحيحة                                                        الجماعات ـ التى ركزت على قضايا ليست محل اهتمام اى حركة  

                    ً             على فكرة الدعوة مثالً، هـو               فالتركيز          ً                                                 دينا جديداً وال فرقة دينية جديدة، والشعب اهللا المختار،          
                                   ندعو المجتمعات االسالمية الى االسالم   هل  ـ                                           تفكير غير صحيح فالدعوة تكون لغير المسلمين 

                                                  النائمين وتحريك السلبيين والنضال من اجـل             ايقاظ   ً                                      مثالً، ولكن الصحيح هو النضال من اجل        
                                                   االقتصادى او مواجهة الفسـاد وعـدم تكـافؤ               الظلم                                        توسيع الحريات، والنضال من اجل رفع       

                                هل، او حتـى طـرح انفسـنا                       التخلف والج        مواجهة                                          الفرص، او مواجهة الكيان الصهيونى او       
                                             كرأس رمح فى مواجهة االستكبار االمريكي،             العالم                                            بالتحالف مع القوى المناهضة للعولمة فى       

                                                        للفقراء والمستضعفين فى العالم لمواجهة المشـروع                   كأيديولوجية                          وطرح االسالم كمنظومة او     
  .           سـبتمبر    ١١                                                   وتحالف الرأسماليين والعسكر خاصة بعد احداث               العولمى                   األمريكى الصهيونى   

                                                               ـ هو عدم ادراك الحركات االسالمية مسألة الهزيمة الحضارية فال شك      اآلخر          المنهجى      الخطأ
                                                               امام الحضارة الغربية، وفى غضون القرنين االخيرين علـى             مون       مهزو        وكحضارة            اننا كأمة   

                                                                          وامريكا واسرائيل والغرب يمتلكون تفوقا علميا وعسكريا واقتصـاديا                وتكرس،               األقل تم ذلك    
                                                                                    والبد ان ندرك هذا المتغير الخطير فى حركتنا وكذلك فى طريقة فهمنا لألمور                    علينا،       ياسيا    وس
     ً مثالً،                                                                                        مطالبنا السياسية واالجتماعية وعالقتنا بالحكومات فلسنا فى عصر الدولة العباسية               وفى

         فالـذى                                                                                       حيث يقول الخليفة للسحابة التى تمر امامه امطرى حيث شئت فسوف يأتينى خراجك،              
        ثـم      ثبت                                                                                ننا كأمة وحضارة مررنا بعدد من المراحل، فالمنحنى الحضارى لنا صعد، ثم                   حدث ا 



            العـالم       فـى                                                                                   بدأ فى النزول، والبد من االعتراف بأننا فى حالة نزول حضارى اآلن والسيادة              
            التعـرض     او                                                                  ً              ليست لنا، واتخاذ قرار معين يمكن ان يؤدى الى ضربنا بصواريخ كروز مثالً              

      ان          الصـحيح                                                            اق وافغانستان وبالتالى فيدنا ليست مطلقة فى كل شئ،                                 لعدوان على غرار العر   
            بمراحـل         اقـوى                                                                                   هناك تداخالت دولية واقليمية الفكاك منها، وانه مهما كانت قوتنا فأعـداؤنا             

                 سالح االستشهاد          باالنسان                                                                       وبالتالى يجب عدم التركيز على فكرة الحرب النظامية بل المواجهة           
                          ان نعمل علـى عـدة          يجب                                وعلى مستوى محاولة النهضة                                     على مستوى التحديات الخارجية،   

                    نـزول حضـاري،         حالة                                              ً                      مراحل، اى يجب عدم حرق المراحل يجب ان نعترف اوالً بأننا فى             
                        احداث انقـالب فـى        ثم                                                                           ينبغى تقليل عجلة النزول، ثم تقليل سرعة النزول، ثم ايقاف النزول،            

                      البد مـن بذلـه واال        ً جباراً      ً مجهوداً                                                       المنحنى باتجاه الصعود، ثم الصعود، وهذا يقتضى بالطبع   
          ً                     نحدث نوعاً مـن التـراكم         ان                                                                  فسوف تهدر طاقاتنا دائما ونعود كل مرة من حيث بدأنا، يجب            

                                    كحركة فى مرحلة ما وبمسمى ما           اننا                                                            المعرفى والخبرة المنقولة دائما، وان نضع فى اعتبارنا         
                            حقق كل شئ، بل تعمل على                  وانها ست           االشكاليات                                              ال تستطيع وال ينبغى لها ان تحاول حل كل          

                                        او خطوات حتى التضيع الجهود، وهذا يقتضى     خطوة                                      احداث نوع من التراكم االيجابى والتقدم  
                                       ً           نجاح بعض الحركات التى حددت لنفسها نوعـاً             يفسر    ً                                   نوعاً من التواضع وطول النفس، وهذا       

                التى وصـفت                                             اسهاما ايجابيا، فى حين ان الحركات           فقدمت     ً                       ً      معيناً من النشاط االجتماعى مثالً      
                                                    واجتماعية ومالية وسلفية ومسـتقبلية وصـوفية                وعقائدية              حركة سياسية     :                     نفسها بأنها كل شئ   

  .                                                           فى كل شـئ مـع ثمـن بـاهظ وهائـل بـال مبـرر                    فشلت                    الخ فانها تقريبا       ..        وعسكرية
                                                 وخطايا تكتيكية واسـتراتيجية فـى مسـيرة              اخطاء                                        أن ابدأ هذا التحليل بالحديث عن            قصدت

                ً                                  بالمجتمع، مقرراً ان هناك خلال بنيويا كـان                عالقاتها                         بل والخلل فى منهج                      الحركة االسالمية، 
                           ً                                     مالم تغير تلك الحركة كثيراً مـن مفاهيمهـا واهـدافها                  حقيقية                               سيفضى فى النهاية الى ازمة      

                   سبتمبر، وبالتالى   ١١                                                المجتمع وان ذلك لم يكن له عالقة باحداث           مع                          وسلوكها وطريقة تعاطيها    
                      سبتمبر يحمل فـى       ١١                                             وهو مستقبل الحركة االسالمية بعد احداث          ته  ذا                     فان عنوان الموضوع    

    ١١                                                                     فى البدء، وقد وقع الكثيرون فى خطأ االسـتنتاج ان احـداث                    ازالته                       طياته التباسا ينبغى    
                                                                          على مستقبل الحركة االسالمية او خلقت لها صعوبات جمة ربمـا لـن                  سلبا                  سبتمبر قد اثرت    

                                                  بر ربما تقضى على مستقبل الحركـة االسـالمية،                سبتم   ١١            تداعيات     ان                    تستطيع تجاوزها و    
                                                         سبتمبر لها تأثيرها بالفعل على الحركة االسـالمية،           ١١          احداث     ان                         والصحيح فى هذا الصدد     

                                                                        او أسامة بن الدن هو المسئول عن الحادث بطريقة او بأخري، فان                    القاعدة                   وسواء كان تنظيم    
                                               ناء عليه تم التعامل معها على انها العدو                                                 بالفعل فى رقبة الحركات االسالمية وب         علق            االتهام قد   

                                                                                     ينبغى اعالن الحرب عليه، وتم التضييق على مختلف الحركات االسـالمية، ووضـعت                  الذى
                                                                                       على الئحة االرهاب، وتم تشجيع او الضغط على الحكومات لضربها، كما تم تجميـد                     معظمها



   ً               اصـالً بالسياسـة                                                                          بعضها او حتى الجمعيات الخيرية االسالمية التـى الصـلة لهـا                   ارصدة
                                                                               فان هامش الحركة اصبح ضيقا، والقوى الكبرى والصغرى تترصدها، والشك ان                    وباختصار

                                                                                        سلبي، ولكن فى المقابل فان خطاب العولمة االمريكي، والممارسات البشـعة التـى                   تأثير     هذا  
ـ                                                                                          منها الشعب كله تقريبا التى تمارسها امريكا او اسرائيل او رموز االستكبار فى                    يعانى      الم     الع

                                                                                            تستفز قطاعات ضخمة من سكان العالم لعمل شئ ضد هذه المنظومـة، ومـادام المسـلمون                
                                                                                     االسالمية نالت شرف تهمة مناهضة امريكا وانزال العقاب بها، فإن هـذا خلـق                        اوالحركات

                                                                                           واسعة من التعاطف مع الحركة يمكن ان يحولها الى قطب جديد فى مواجهـة القطـب                     جبهة
       ورموز                                                               ان يحول الحركة الى طليعة للمناضلين ضد امريكا واسرائيل                ً               حالياً، بل يمكن          األوحد

              للمهمشـين         حقيقيا                                                                  ً           االستكبار ويمكن ان يدفع بمقولة االسالم ايديولوجية الفقراء لتصبح شعاراً           
                       ، واذا كان حلـم            العالم          من سكان     %   ٨٠                                     ً                  والمستضعفين فى العالم وهم اغلبية طبعاً على االقل         

                        اثارا ايجابية ضخمة        هناك                                  لعنصرى واالستفزازى االمريكى فان                                  العدل اليموت، ومع الخطاب ا    
                         على اسـتيعاب تلـك           متوقف                                                              يمكن ان تصب لصالح مستقبل الحركة االسالمية، وهذا بالطبع          

                  نضالية تسـمح              استراتيجية                                                                  الحركة للصدمة االولي، واستخدامها لخطاب مقبول ومفهوم، وبناء         
                             من خارجهـا، وبالتـالى           التهزم                 بل ان الحركات                                                    بتلك االستفادة، على اى حال فقد قررنا من ق        

                               فان ذلك لن يستطيع هزيمة             االسالمية                        سبتمبر على الحركة       ١١                                فمهما كانت قسوة اثار احداث      
                             ً             داخلية وبنيوية تسمح بذلك اصالً، اضف            اسباب                                                  تلك الحركة او انهاء وجودها، مالم تكن هناك         

                                   استهداف الحركات االسالمية للعداء،                  على صعيد         بجديد                    سبتمبر لم تأت       ١١                     الى ذلك ان احداث     
                                               ً            العداء، والتشريع بوتيرة الممارسات المقررة سلفاً فى           هذا                                    بل انها كانت مجرد مناسبة العالن       

                                                              من شئ له اثر حقيقى على ازالة هامش التوازن األمريكى              كان                            اطار صراع الحضارات واذا     
                           ط المنظومـة اإلشـتراكية                          سبتمبر، بل سـقو      ١١              فانه ليس           االسالمية                      االوروبى مع الحركات    

                                                                         الذى فتح شهية الواليات المتحدة األمريكية، وحلفائهـا الزالـة اى                   السابق،                   واالتحاد السوفيتى   
                                                                                 او مناهضة او حتى غير متحمسة ألمريكا واسرائيل، وبالتالى فـان اآلثـار                    معارضة        نتوءات  
    ١١                 م تكن احـداث                                            سبتمبر بعشرة اعوام على االقل، ول        ١١                     نشأت قبل احداث             الحقيقية         السلبية  
                                                                                  مجرد مناسبة لالعالن والتشريع لـيس اال، وعلـى صـعيد الشـعوب العربيـة                  اال        سبتمبر  

                                 ً                       سبتمبر من أمريكا واسرائيل تحديداً، اضاف بريقـا           ١١                      ماحدث بعد احداث        فان           واالسالمية،  
                                                                               االسالمى المتصل بالحركات االسالمية، وجعل جميع القوى السياسـية تقريبـا                  للخطاب    ً  هائالً  
                                                                                      هذا الخطاب حتى ولو كانت فى داخلها تمقت الحركات االسـالمية، وكـذا فـان                    نفس      تردد

                                                                               بالضرورة الى الخطاب االسالمى وكل هذا يصب فى خانـة الفائـدة ولـيس                  الذت          الجماهير  
                                                                              تستطيع الحركات االسالمية اعادة تشكيل نفسها وخطابها للتحول الى طليعة             ان              العكس شريطة   

         سبتمبر   ١١                                                   علينا اذن ان نصحح الخطأ الشائع عن مسئولية احداث                  ومعبرة عنها،      لالمة        حقيقية  



            سـبتمبر     ١١                                                                          الحركة االسالمية او وصولها الى حالة ازمة، ذلك ان هذا كان قبل                   اضعاف    عن  
ــباب ــد           ألسـ ــى حـ ــارجى الـ ــالم الخـ ــل بالعـ ــة التتصـ ــر                                                          داخليـ   .       كبيـ
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                                  الصعوبة والقسوة تمـر علـى            شديدة                                                هو إغراق فى التفاؤل كرد فعل على حالة            هل
                                            الحلوة فى األيام المرة، أم نوع مـن               األمانى                                  أم هو نوع من خداع النفس أو           ..                المنطقة وعلينا 

                                      خر وأسلحة ودمـار وقتـل وترويـع               وبوا     جيوش                                          الهروب من مواجهة تحديات ضخمة تمثلها       
                        أم هو نوع من التشبث        ..                  وما ال نتعلمه         نتعلمه                                                  وتدخل سافر فى شئوننا وصل إلى حد تحديد ما          

                          باألمل حتى ال نستسلم لليأس؟
                                                                           بل هو الحقيقة إن شاء اهللا، فإذا كنا نؤمن حقا بالقرآن الكريم، فإن                ..           وال ذاك     هذا     ليس

        لتفسدن                                                      زوال إسرائيل وقضينا إلى بنى إسرائيل فى الكتاب                                         القرآنية تتحدث بالفعل عن             النبوءة
             أولى بـأس     لنا                                                                                 فى األرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، فإذا جاء وعد أوالهما بعثنا عليكم عبادا           

            بـأموال              وأمـددناكم                                                                              شديد فجاسوا خالل الديار وكان وعدا مفعوال، ثم رددنا لكم الكرة عليهم             
                          فإذا جاء وعد اآلخرة،          فلها،                                 نتم أحسنتم ألنفسكم وإن أسأتم                                            وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، إن أحس     

                                  مـا علـوا تتبيـرا سـورة                 وليتبروا                                                         ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة         
  .      اإلسراء

                                        فإن هذا يصل إلى درجـة اليقـين                إسرائيل                                         كان القرآن الكريم يتحدث عن زوال            وإذا
                                              أبدا مهما اختل ميزان القـوي، ومهمـا             ييأس   ال                                                  المطلق لدى كل مسلم، وهو يقين مفيد لجعله         
                                               تعالى الجبار المتعال القادر على كل شـيء،       اهللا                                             كانت الظروف الدولية واإلقليمية صعبة، ألن       

                                                     الحق إن شاء اهللا تعالي، وبالتالى فإن استمرار              ووعده                                          واألكبر من كل قوة هو الذى وعد بذلك         
                                            هو الطريق الصحيح والمشروع والمتفق مـع                    الصعوبات       كانت                                المقاومة بكل أشكالها، ومهما     
  .                            إحدى عالمات النصر إن شاء اهللا    ذاته                           المنهج القرآني، وهذا فى حد 

                                           إنشاء دولة إسرائيل هـو علـى عكـس           أن                                        إسرائيل أيضا حتمية تاريخية، ذلك           زوال
                                   فى كائن حى يرفضـه، ومهمـا            غريب                                                      حركة التاريخ والجغرافيا، وهو نوع من تثبيت جسم         

                                   العربية اإلسالمية، منطقة شـديدة           المنطقة                                           لصق والتثبيت فإنها ستنتهى يوما، وهذه                    كانت قوة ال  
                                             وال يمكن بكل الوسائل والطرق وال حتـى              عالية                                              العمق حضاريا وثقافيا، وذات كثافة سكانية       

                                                    من وجدانها الثقافى والديني، وألن المنطقة هى               تفريغها                                          باإلبادة تفريغ المنطقة من السكان، أو       
                                                             بالضرورة هذا الجسم الغريب، وإذا كان الغرب قد أراد               ستلفظ                        ق العالم ثقافة، فهى               أعمق مناط 

                                                                  بإنشاء إسرائيل، وليستفيد منها فى نفـس الوقـت كمغـرزة                    اليهودية                        أن يتخلص من المشكلة     
                                                                  العربى واإلسالمي، فإنه أيضا كان يدرك أن المنطقة لن تقبل                 العالم                         عسكرية متقدمة ضد قلب     



                                                                                بصعوبة، ولم يكن هذا يهم الغرب بالطبع، فلسان حالـه يقـول فليـذهب                 وال                 ذلك، ال بسهولة    
                                                                                 إلى الجحيم، وألن اليهود أغبياء فقد بلعوا الطعم، ومارسوا غدرهم وحقدهم               ً معاً                العرب واليهود   

                                                                                      بال هوادة، ولكن ذلك أيضا لن يفلح فى تثبت كيـان مفتعـل وملفـوظ جملـة                          المسلمين     على  
          والغربية                                                        عسكرية اإلسرائيلية، ومهما كانت قوة الدعم األمريكية                             مهما كانت القوة ال      ..       وتفصيال

         الجسـم                                                                                         للكيان الصهيوني، ومهما كانت وسائل الترهيب فلن تفلح فى القضاء علـى مقاومـة               
         قـوة       كانت                                                                                 العربى اإلسالمى وال القضاء على مناعته فى مواجهة هذا الجسم الغريب، ومهما             

        مـع            التعـايش                                  مشروعات إلقناع الشعوب بقبـول                                               التضليل وغسيل المخ وقوة اإلغراءات وال     
                فإن ذلك لن          مغلوطا                                                                                إسرائيل أو التخلى عن الهوية والثقافة أو تفسير اإلسالم تفسيرا جزئيا أو             

  .                                                       ينجح بل هو أحد المستحيالت واهللا متم نوره ولو كره الكافرون 
     وال        السكان،                                                             العربية واإلسالمية وتحديدا قلبها فلسطين، ليست منطقة خالية من        المنطقة

                واألكثف فـى         األعمق                                                                           خالية من الثقافة، بل هى عميقة وكثيفة حضاريا وبشريا، بل ربما هى             
                  مؤقـت لـذلك          تثبيت                                                                         العالم، وهكذا فإن زوال إسرائيل حتمية حضارية، قد ينجح الضغط فى            
                     التعايش المستحيل     فى                                                                             الكيان، قد يتورط حاكم أو مجموعة بشرية أو دولة أو حتى جيل بأكمله              

  .    طويال                                             ع إسرائيل، ولكن هذا ضد منطق األشياء ولن يستمر  م
           عن وطن          يتحدثون                                                                      الحقيقة بدأ يدركها مفكرو وقادة العدو الصهيونى أنفسهم، فهم              هذه

                  الصهاينة فـى           الشعراء                                                                          بال مستقبل، أو أنهم أخذوا أكبر مقلب أو خازوق على حد تعبير أحد              
  .        مثلنا        الخازوق            وأجلس على     تعال  :                                     استقباله ألحد المهاجرين الجدد قائال له

             وامتلكـت           بالفعـل                          والمقاومة قد انـدلعت        ..                                 هنا شرط الزم لزوال إسرائيل             المقاومة
             سالح ال يمكن     وهذا   ..                                                             الطريق الصحيح، بل وأفرزت ظاهرة رائعة وهى العمليات االستشهادية

            ليل، وتـل             فى الج          المحتلة،                                                                     القضاء عليه، لقد تمت عمليات استشهادية فى جميع أنحاء فلسطين           
                     وضـد مسـتوطنين              الحراسـة                                                             أبيب ويافا وعكا وفى الضفة وغزة، وضد مستعمرات شديدة          

                  األحوال واألوقات،     جميع                                                           مسلحين، وضد كتائب الجيش الصهيونى ذاتها تمت هذه العمليات فى 
                          التكنولوجيا الحديثـة          ووسائل                                                               وهذا يعنى أن كل االستخبارات والتحصينات واألقمار الصناعية         

                                الجيش الصهيونى وال الجـيش             إمكانات                                                لم تكن حائال دون استمرار هذه العمليات، ال                   والقديمة  
                                 حالة الهجوم اإلعالمى المستمر على   وال                                              األمريكى وال محاوالت السلطة، وال الضغوط الدولية   

                                    الشـعب الفلسـطينى وترويعـه، وال         إرهاب                                          تلك العمليات ووصفها باإلرهابية، وال محاوالت  
                                        ومن بعـده وال األسـوار واألطـواق             قبله                             لبيوت وال وحشية شارون من                       االغتياالت ونسف ا  

                                        الكبرى لتلك العمليات ليس فى مدى              والقيمة                                                   األمنية حالت دون استمرار ونجاح تلك العمليات،        
                                           من رعب فى نفوس اإلسـرائيليين ومـا             تبثه                                                 ما تحدثه من خسائر فى صفوف العدو، بل بما          

                                                ما تحققه من نسف لفكرة الصهيونية ذاتها،          بل                 تمع اإلسرائيلي،                                    تحدثه بالتالى من خلل فى المج     



                                                   هى التجمع فى مكان آمن وطن قومى بعـد أن                   الصهاينة                                        ألن الفكرة الصهيونية بالنسبة لليهود      
                                وهذا بالطبع لـيس ذنـب العـرب       !!                أوروبا تحديدا  فى                                   عانى اليهود من االضطهاد العنصرى     

                                                       من فيهم اليهود معاملـة تليـق بالعـدل اإلسـالمى               ب         المسلمين                                والمسلمين الذين يعاملون غير     
                                                                ممارسات التاريخ القديم والحديث تؤكد ذلـك، المهـم أن               ولعل                            واألوامر الشرعية اإلسالمية،    
                                                                 فلسطين ستكون مكانا آمنا بالنسبة لهم، فهى أرض بال شعب،              بأن                               الغرب نجح فى إقناع اليهود      

                                        ترجمـة للتفسـيرالمحرف للتـوراة أو                               واإلغراء، وهى أيضا           بالقهر                        ومنطقة سوف تقبل بهم     
                                                                         التاريخ والجغرافيا والثقافة والمقاومة لتقـول العكـس، فالشـعب                حقائق                      التلمود، ولكن جاءت    
                                                                        لن يفرط فى أرضه، وهو يمتلك أعلى نسبة خصـوبة قـادرة علـى                  وهو                   الفلسطينى موجود،   

                  قافـة العربيـة                                                      مهما استمرت عملية اإلبادة الصـهيونية، والث               باستمرار                     إحداث توازن سكانى    
                                                                           لن تسمح بقبول دائم إلسرائيل فى المنطقة، والنص القرآنى والمفاهيم                 الجذور                اإلسالمية عميقة   

                                                                                    منتشرة بقوة فى المنطقة المحيطة، وهذا معنـاه اسـتمرار الـدعم المـادى                      الثابتة         اإلسالمية  
         ممارسات   وال                                                                        بل وخروج االستشهاديين من غير الفلسطينيين من العرب والمسلمين،                    والمعنوي،

                     والمقاومة ليسـت          الجهاد                                                                        اإلسرائيلية واألمريكية فى المنطقة تدفع الشعوب دفعا إلى إدراك أن           
                   والخضوع وفقـدان        فالموت                                                          فقط فريضة شرعية بل هى ضرورة حياتية وطريق بال بديل وإال      

    هود                               العالم أمانا بالنسبة للي      فى                                                       وبذلك كله وبغيره كثير، أصبحت فلسطين أقل األماكن            ..        الكرامة
                                   فى الحقيقة والتى وصلت إلـى               المقاومة                            من جذورها، وهكذا فإن            هيونية                     وهذا ينسف فكرة الص   

                                        ومستوطناتهم وثكناتهم العسكرية، بل             ونواديهم                                               حد مطاردة اإلسرائيليين فى بيوتهم ومطاعمهم       
                                                    ليسوا فلسطينيين، بل مسـلمين ينتمـون إلـى                 فدائيين                                          وخارج فلسطين ذاتها فى كينيا على يد        

                                                         إن فكرة الوطن اآلمن فكرة مزيفة، وأن على يهـود               تقول                                ت عربية أخري، هذه المقاومة           تيارا
                                                 وإذا كان األمر بالنسبة لإلسرائيلى مفهومـا حـين        دائم،                                 إسرائيل أن يعيشوا فى خوف ورعب    

                                                        وتثبيتـه، فهـذا ال يكـون إال لفتـرة محـدودة                      واستمراره                                    يقوم بالقتال من أجل إنشاء وطن       
                                                       إلى قلق وخوف دائمين، واستنفار مستمر وقتال بال                المسألة              أن تتحول                         وبتضحيات معينة، أما  

                                                                  وإذا كان ذلك هو قدر العرب والمسلمين، ألن هـذه بالدهـم                    الطاقة،                          نهاية منظورة فهذا فوق     
                                                                         ذلك ليس حتميا بالنسبة ليهود إسرائيل، ألنهم يمكنهم العودة مـن               فإن                        وليس لهم بالد غيرها،     

                                                                       بديهى أن حلم االستقرار والتمتع بمباهج الحياة حلم كـل إنسـان،                و        آباؤهم،                    حيث أتوا أو أتى     
                                                                                     الجديدة فى إسرائيل، وهكذا فالمقاومة نسفت الفكرة الصهيونية، أما سـيناريو                  األجيال       وخاصة  
  .                         إسرائيل فهو مجرد تفاصيل    زوال

                                  حالة الخـوف والفـزع لـدى             وشيوع                                             وانهيار المجتمع اإلسرائيلى من الداخل،           تفسخ
                      ً            ذاتها أمـر أصـبح محسوسـاً                 الصهيونية                                        ن أحرص الناس على حياة وتشقق فكرة                  اإلسرائيليي

                                داخل إسرائيل أو خارجهـا،            موضوعى                                                     ومعروفا وترصده مراكز األبحاث، بل يراه أى مفكر         



        وجاء      ٢٠٠٢                   اإلسرائيلى عام           الوزراء                                                         بل إن تقريرا أعدته لجنة مشتركة من الكنيست ومجلس          
                                          أن األمور لو سارت بـنفس الطريقـة            وهو                 نفس النتيجة                                         بعنوان الواقع فى إسرائيل يصل إلى     

   ..                                       عاما وأنه البد من عالج الموضـوع         ٢٠                                                 فسوف ينهار المجتمع اإلسرايلى من الداخل خالل        
                                            واستراتيجيا مستحيل، المهم أن التقرير             وحضاريا                                            وبديهى أن تلك أمانيهم، فالعالج موضوعيا       

      ٢٠٠٠           من عـام      %   ٣٠                       فى الميزانية بلغ               فى عجز       تسببت                                    يتحدث عن أن المقاومة واالنتفاضة      
                                      من عائدات إسرائيل القوميـة، وإذا        %   ٦٠           تستهلك           العسكرية                                   وحتى اآلن سنويا، وأن الميزانية      

                                                        األموال إلسرائيل من أمريكا أو الدول التى صـنعت            ضخ                  ً               كان عالج ذلك ميسوراً عن طريق       
                            اإلسرائيلى ال يمكن أن يتم                                 فإن عالج الخوف والفزع            حاليا،                                     إسرائيل وتستفيد منها مثل أمريكا      

                        من المواطنين لديهم رغبة   %   ٣٠                           يتحدث التقرير أيضا عن أن         والغيرها،                 ال عن طريق أمريكا 
                                               من األسر اإلسرائيلية تـرفض اإلنجـاب، وأن معـدل      %   ١٣        وأن           إسرائيل،                   أكيدة فى مغادرة    
  ت                                                             ، وتقول األسر الرافضة لإلنجـاب بـرغم تـوفر المقومـا            %   ٥,٢       بنسبة                 المواليد انخفض   

                                                                         إنها ال تريد إنجاب أطفال ليموتوا وأن أحدا فى إسرائيل ال يضمن                 لذلك                     الشخصية واالقتصادية   
                        ، ويرصد التقرير حالة      !!                                                             أطفاله سالما أو عودة أطفاله إليه من المدرسة سالمين            إلى             اآلن العودة   

                                                                                        من الجيش أو رفض الخدمة فى األراضى المحتلة وتدنى حالة الشعور بالوطنية لدى                   الهروب
                                                                                              الجديد الذى يعبر عن رغبته فى العيش بأمان وأنه من الصعب استمرار التـوتر إلـى                      الجيل
       األوالد                                                                                 ، ويعترف التقرير أن هناك شعورا بعدم األمان يسيطر على اإلسرائيليين، وأن               !!    األبد

      من        انتقلت                                                                                   واألمهات والزوجات يخشون اآلن النزول إلى الشوارع أو التسوق وأن المسألة قد             
                 الـذين قـد         هـم                                                                          كنا يقصد إسرائيل نتحكم فى مصائر الفلسطينيين إلى أن الفلسطينيين                  كوننا  

          اإلمسـاك                                                                                   يتحكمون فى مصير إسرائيل خاصة أنهم يتحركون بال نظام ومن الصعب بالتـالى              
   !!                                                بتالبيبهم أو تحديد وسيلة ناجحة للقضاء على إرهابهم

 



 نهاية الوهم بداية النصر

 محمد مورو/ د
                            الرئيس األمريكي جورج دبليـو                                              إذا كانت خارطة الطريق، وهي الخطة التي قدمها

                                   الرسميان، كانت نوعـا مـن الـوهم                                                    بوش إلى الفلسطينيين واإلسرائيليين وقبلها الطرفان
                  أحسـن الظـروف                      للفلسطينيين، وهي في                                        ً        والخداع والتحذير، وأنها لم تكن تقدم شيًئا حقيقيا

                                           الجوهرية في مقابل أوهام عن دولة فلسـطينية                                             والنوايا نوع من التصفية للقضايا الفلسطينية
                                          أي مقومات للبقاء؛ فإن الطرف اإلسرائيلي سعى                                      ال تكاد ترى على الخريطة وال تكاد تمتلك
      كـان                                          القمعية المستمرة وسياسته اإلجرامية والتي                                     مباشرة لتصفية هذه الخارطة بممارساته

                                                الرنتيسي زعيم حركة حماس في غزة ومن قبله بأسابيع                                 آخرها اغتيال الدكتور عبد العزيز
                                                     سلسلة صهيونية لتصفية قادة المجاهدين، باإلضـافة إلـى                               اغتيال الشيخ أحمد ياسين ضمن
                                                       للسلطة الفلسطينية رغم انبطاحهـا، ثـم بنـاء الجـدار                                   عدوان العدو اإلسرائيلي وتجاهله

                                                 وصفتها دوائر السلطة الفلسـطينية ذاتهـا بأنهـا                     الخ، وهي ممارسات .  ..              العنصري العازل
                                              تلك السلطة ومن لف لفها من مثقفـين وسياسـيين                                    تنسف فكرة السالم من جذورها، إال أن

                                        األمريكيين عن طريق إدانة العنف الفلسطيني                                     منبطحين راحوا يبحثون عن وسيلة إلرضاء
       ولكن -            وهو وهم طبعا-                 ضاغط على إسرائيل                                        أو االستمرار في المراهنة على دور أمريكي
                                        الوهم تسمى خارطة الطريق يمكن لمن يريـد                                         المهم في المسألة أنه كانت هناك سطور من
                                          التلويح بها ، أو البحـث عـن موقـف مـا                                              أن يخدع نفسه أو يخدع الناس التمسك بها أو

                ألن األمريكـان                         أن المسألة كانت واضـحة      ورغم   !!                                    للرباعية الدولية أو االتحاد األوروبي 
                                   وفيتو وأعطوهم الضوء األخضر الغتيـال                                         دعموا اإلسرائيليين بكل شيء من سالح ونفوذ
                                     المتواطئ مع إسرائيل مع بعض المواقـف                                           قادة حماس، ورغم التأييد األوربي الصامت أو
                                     رغم أن المسألة كانـت واضـحة؛ إال أن                                              النقدية الشكلية التي ال تسمن وال تغني من جوع

                                     أن تسقط ورقة التـوت عـن الجميـع ،                                      الستعمارية األمريكية والصهيونية أبت         الغريزة ا
   .                                       وتضعنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها

                        الحلف األمريكي الصهيوني

  -                 حكمـة اهللا تعـالى       وهذه-                                                   وألن هذه الغريزة االستعمارية األمريكية الصهيونية غبية 
                           يقال فيها إنها تحرج أصدقاء         ً       ل أفعاالً أقل ما                                            وألنها محملة بعداء صليبي طويل وعميق فإنها تفع



-                     العربيـة واإلسـالمية                                                              أمريكا، وتنسف منطق دعاة السالم المزعـوم، وتسـتفز الشـعوب   
                                      المقاومة، وألننا نـدرك منـذ الوهلـة                                      وهذا طبعا لصالح المقاومة وثقافة-                  والفلسطينية بالطبع

                               دة، أنه ال سبيل هنـاك النتـزاع        المجر                                              األولى، ويدرك أي متابع ومحلل ينطلق من المعطيات
                                             تفعله أمريكا وإسرائيل مفيـد علـى المسـتوى                                              الحقوق كلها أو بعضها إال بالمقاومة؛ فإن ما
                                             الشعوب دفعا إلى اليقظة وإسقاط األوهام، ومن ثم                                         االستراتيجي ألمتنا وقضيتنا؛ ذلك أنها تدفع

  .                     وحيد ال بديل له أو عنه                               التخندق في خندق المواجهة كخيار

                         عقب زيارة رئيس الـوزراء                                                   لموقف األمريكي األخير والذي اتخذته اإلدارة األمريكية ا
    ً                          كامالً عـن االنطبـاق األمريكـي                                                       اإلسرائيلي آرئيل شارون األخيرة إلى واشنطن عبر تعبيرا
                              نعرف جميعا أن العدو اإلسرائيلي                                                     الكامل مع الموقف اإلسرائيلي، وهذا في حد ذاته خير حتى

                                      هو ذاته النضال والجهاد فـي فلسـطين،                                      مريكي وأن النضال والجهاد في العراق           هو العدو األ
                                   الصهيوني كشيء واحد وأال ننخدع بعـد                                                وفي كل مكان، وأن علينا أن نواجه الحلف األمريكي

                                        فلسطين رغم ما يفعله في العراق، ولعل هذه                                            اآلن بإمكانية االستفادة من الموقف األمريكي في
                                              العربية أو اإلسالمية التي تدعو إلى ذلك وتـراهن                     نهي أوهام الحكومات                    النقطة في حد ذاتها ت

  .                                                       أن تلطخ نفسها بعار الخيانـة، أو داء الغبـاء والبالهـة                                     عليه؛ فإما أن تفيق من الوهم، وإما

                                                   األخير الذي تمخض عن اجتماع بوش وشـارون جـاء عقـب                            ونالحظ أن الموقف األمريكي
                                                       وبعدها بأيام معدودة تم اغتيال الـدكتور عبـد العزيـز                                   زيارة للرئيس المصري إلى واشنطن

    !!.        الرنتيسي

                                                             تمثل في عدد من النقاط الكاشفة والتي تسقط أي وهم حتى إنه لـم                 الموقف األمريكي
                                                             في انخداعه ذلك أن الرئيس األمريكي وكبار أقطاب حكومته قد عبروا                     يعد لمخدوع أن يستمر

                  ليست مقدسة، وأن     ١٩٦٧                      ودة الالجئين، وأن حدود                           الفلسطينيين أال يفكروا في ع           عن أنه على
      ، وأن    ١٩٦٧                       ً                                             إسرائيل يجب ترسيمها وفقًا للحقائق السكانية الجديدة التي طرأت منذ عام      حدود

         الموقف-                           نائب رئيس الوزراء اإلسرائيلي-                     وقد وصف إيهود أولمرت   .                    إسرائيل دولة يهودية

                                          وفي المقابـل فـإن عـددا كبيـرا مـن                                                  األمريكي بأنه يمثل انتصارا رائعا لسياسة شارون،

       بمثابة                                                                                الفلسطينيين، سواء من حماس أو الجهاد أو حتى أوساط السلطة الفلسطينية اعتبروا ذلك
             والجهاد؛ فإن                                                    على خارطة الطريق، وإذا كان ذلك مفهوما من جانب حماس  "             رصاصة الرحمة "

                     المقاومة، وانهار وهم         خندق مع                                                         وصول السلطة الفلسطينية إلى تلك القناعة، يرتب بالضرورة الت
            ضرورة فهم -      أو عقل                  لو كان هناك كرامة-                                       الحصول على شيء عن طريق أمريكا؛ بل يرتب 

                            والمقاومة فقط ، في مواجهـة     ..                                                  أن مواجهة المشروع الصهيوني األمريكي يقتضي المقاومة 



                  العراق هي ذاتهـا                     فلسطين هي ذاتها في                                                   إسرائيل وأمريكا معا وبال تفرقة بينهما، فالمعركة في
     !!.             في أفغانستان 

                  معركة شعوب مسلمة

          إذا كنا -      اهللا بنا             وهذا من رحمة-                                                الغريزة االستعمارية بحكم طبيعتها غبية واستفزازية 
                            الغباء؛ فإن ذلك لن يقدم ولن                                                        حقا شعوبا حية، وحتى لو سقطت الحكومات في صمت الخيانة أو

                                الغريزة االستعمارية محملة أيضـا                ية، وإذا كانت                                    يؤخر، ألن المعركة معركة شعوب في النها
                                   أفضل بكثير، ألننا نؤمن أن أمتنـا ال                                                 بوجدان صليبي استكباري وغطرسة وحمق؛ فإن المسألة

      على -                                      على غرار المقاومة العراقية والفلسطينية-                                          تزال حية، وأن جماهير األمة قادرة بالمقاومة
                                         قطت األقنعة وباتت الحقائق واضـحة؛ ولعـل          طالما س                                إفشال المشروع األمريكي الصهيوني،

  .     النصر                     نهاية الوهم هو بداية
          الممارسات                                                                  الممارسات األمريكية في العراق، مثل الممارسات الصهيونية في فلسطين،
            المقاومـة؛                                                                               السياسية والعسكرية واالقتصادية على حد سواء، كلها تقـود إلـى سـيادة ثقافـة    

             والمـراهنين                                         ط ورقة التوت عن المتعاونين مع أمريكـا                        األمريكية والصهيونية تسق          فالسياسات
               أمـام حركـات                    سيفسـح المجـال    "  َ َ  شَلَله "                                              عليها، وبدهي أن انهيار الوضع الرسمي العربي أو 

                    أنفسـهم؛ فـالمفكر                                                                      المقاومة المتالك زمام المبادرة الشعبية وهو ما يعترف به مفكرو العـدو 
                         الحالة العربية الرسـمية                رى أن استمرار                                             والقيادي في حزب العمل اإلسرائيلي حاييم رامون ي

                            الغرار العراقي والفلسـطيني                                                         الراهنة أفضل كثيرا من تغييرها وظهور حركات للمقاومة على
                                  الرئيس السابق للمخابرات اإلسرائيلي                                                 معادية ألمريكا وإسرائيل، وهو نفس رأي يعكوف بيربي

   ".       الموساد "
                                      الحقيقة تصفي الوجود الفكري ومن ثـم               اإلسرائيلية في                           المواقف والسياسات األمريكية

                                                            المرنة وتفتح الطريق واسعا وبال حدود أمام تيار المقاومة وخاصة                               الواقعي للتيارات التلفيقية أو
                                                                 وال شك أن اكتساب الشعوب لعنصري إسالمية المرجعية، والمقاومة المسلحة               اإلسالمية منها،

                                    ن الصحيحان لبداية النصر، وغيـاب أي                                       للمشروع األمريكي الصهيونية، هما الشرطا        الشعبية
                              ً   كان يمكن أن يجعل النصر مسـتحيالً   )                           المقاومة الشعبية المسلحة-        اإلسالمية  (         العنصرين    من

  .                 والصمود مشكوك فيه
  .     الحمد                                                    وهكذا فقد انتهى الوهم، وبدأ طريق النصر، واهللا أكبر وهللا
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                                                                                                مدرسة التفاهم مع امريكا واسرائيل، والتى تنوعت افكارها وعناصـرها البشـرية والفكريـة              
                                                                                             ورموزها السياسية، التى شهدت انتشارا واسعا فى السبعينيات من القرن الماضى وحتى وقت             

   ..                                              قريب نستطيع أن نقول انها اآلن بصدد اغالق ابوابها
                                                                         التفاهم مع امريكا واسرائيل ليست مصمتة وهى تضم من يدعو الـى                          بالطبع مدرسة 

                                                                                                  تبنى النموذج االمريكى بالكامل والقبول بدور التبعية الكاملة ألمريكا وقبول اسرائيل والتخلى            
                                                                                                  عن الثوابت الدينية والوطنية والقومية والتعامل مع االنسان العربى ككائن بشرى بـال هويـة               

                                                                        ادية، وتضم ايضا من يدعو الى احداث نوع من التـأليف والتلفيـق                                      اللهم اال المطالب االقتص   
                                                                                              والتركيب بين الثوابت والقيم االمريكية ومحاولة الحصول على اى قدر ممكن مـن الحقـوق               
                                                                                           المسلوبة، ومن هؤالء ايضا من يرى ضرورة ارضاء امريكا بأى ثمن، وإقناع حكومتها بكل              

                                                 من ثم الضغط على اسرائيل لالنسحاب او التخلى                                                     السبل بالتخلى عن دعمها الكامل السرائيل و      
                                                                                        عن بعض الحقوق الفلسطينية، ومنهم من يصل الى سب كل ماهو وطنى وقـومى وعربـى                
                                                                                                وإسالمى باعتبار ذلك كله هو التخلف و التغنى بكل ماهو غربى واسرائيلى وامريكى باعتباره              

                            حت هذا العنوان اى مدرسة                                                وهناك بالطبع انماط اخرى كثيرة تندرج ت         !!                     هو العصرنة والتقدم  
                                                                                                    التفاهم مع الغرب وإسرائيل وامريكا وقد كانت لهذه االفكار بعض الوجاهة فى بدايتها اال انها               
                                                                                                بدأت تتآكل شيئا فشيئا حتى فقدت مبرر وجودها، وأصبحنا اآلن على المحجة البيضاء ليلهـا               

  .       كنهارها
                       اسرائيل للحصول علـى                                                                   فالذين راهنوا على التفاهم مع امريكا من اجل الضغط على           

                                                                                             بعض الحقوق العربية والفلسطينية لم يحصدوا اال الهشيم وقبض الريح، ولم يحصـل هـؤالء               
                                                                                                على شئ، بل اكتشف الكثيرون منهم ان الوقت يعمل لغير صالحهم، فباستمرار تزداد امريكـا               

        دوليـة                                                                                       تعصبا السرائيل وتأييدا ودعما، وجاءت االحداث والممارسات والمواقف فى المحافل ال          
                                                                                                   وفى مختلف القنوات العلنية والسرية لتقول ان امريكا اكثر تشبثا باغتصاب الحقوق الفلسطينية             
                                                                                                 من االسرائيليين انفسهم، وان هناك تحالفا استراتيجيا من الطرفين، او يوجد انطباق هندسـى              

ـ                 ت                                                                                               كامل بين المواقف وربما لو وافقت اسرائيل على الكف عن العدوان لزجرتها امريكا وطلب
                                                                                                 منها االستمرار فى هذاالعدوان، ومع آالف الضحايا، ومع غبار الهدم ورائحة الـدم والتـدفق               



                                                                                       المالى واالعالمى والسياسى االمريكى والعسكرى ايضا السرائيل كان المخلصون من دعـاة            
                                                                                       التفاهم ـ اى االبرياء ـ يكتشفون الحقيقة وهى انه ال امل فى التفاهم، وان المطلـوب لـيس     

                                                                                     عادة هيكلة المنطقة والناس واالفكار لتتالءم مع الخضوع الكامل السرائيل وامريكا،                      اكثر من ا  
                                                                                             وبالتالى فالمطلوب ليس حوارا وتفاهما بل عمالء يبشرون بالنموذج االمريكـى االسـرائيلي،             
                                                                                             ووصل االمر الى حد المأساة مع تصاعد اليمين االمريكى الذى يطرح رؤية توراتيـة تـرى                

     وهذا    !!                                                                  ل على القدس والمنطقة كشرط لعودة المسيح فى االلفية السعيدة                             ضرورة سيطرة اسرائي  
                                                                                                 يعنى عمليا تبنى المنطق الليكودى بالكامل، بل اشد انواعه تطرفا وهكذا جاءت كل التصورات              
                                                                                                االمريكية لحل المشكلة الفلسطينية مجرد ترديد ألفكار شارون ونتنياهو لدرجة وصفها احيانـا             

   !!                                                                 كـود وتـم ارسـالها الـى الـرئيس بـوش ليوقـع عليهـا                                               بأنها كتبـت فـى مقـر اللي       
                                                                                                  ومع التفسير التوراتى الذى يتبناه حكام واشنطن اآلن من امثـال ديـك تشـينى وولفـوفيتز                 
                                                                                             ورامسفيلد واشكروفت، هناك المحاولة االمبراطورية االمريكية التى يتفق عليها مـع هـؤالء             

                                  ادت من الوجود العسكرى االمريكى                                                              بوش وكونداليزا رايس وباول نفسه، وهى االفكار التى ز        
                                                           العراق، وبالتالى فنحن امام دم عربى وإسالمى ينـزف           ت                                   فى العالم، وغزت افغانستان واحتل    

                                                                                                  بالسالح االمريكى بطريقة مباشرة بيد القوات االمريكية ذاتها او غير مباشـرة بيـد الوكيـل                
  .               المعتمد اسرائيل

                                        مكشوفة، ولكنها التسمن و ال تغنى من                                                         ولم يكن امام دعاة التفاهم إال لعب ورقة اخيرة        
                                                                                                  جوع وهى ان هناك قوى امريكية واسرائيلية يمكن التفاهم معها بعد تغيير االحوال السياسـية               
                                                                                              ونهاية حكم الليكود والجمهوريين واليمين االمريكي، ولكن هؤالء يخدعون انفسهم، فـإلى ان             

                         وربما الماليين، وتم تمزيق                                                     يحدث ذلك ـ بفرض صحته ـ يكون العرب قد مات منهم االالف  
                                                                                           المنطقة واصبح االمر مجرد ذكري، وكذلك فان المجتمع االمريكى مـثال يريـد ذلـك، الن                
                                                                                           انتخابات الكونجرس جاءت بالجمهوريين بعد ان تبنى الرئيس بوش وحزبه وحكومتـه تلـك              
                                                                                 السياسة اى ان االمر مزاج مجتمع وتفسير دينى مسيحى انجيلى ـ مزيف ـ ولكنـه يشـتد     

                                                                                             ينمو، وكذلك فإن المجتمع الصهيونى يتجه اكثر الى اليمين، لدرجة ان المتوقع زيـادة عـدد           و
                                                                                                   مقاعد الليكود ونقصها بالنسبة للعمل، بل ان االنتخابات الداخلية فى كل من الحزبين، جـاءت               
                                                                                              على يمين شارون فى الليكود، واطاحت بدعاة حل المشكلة بالتفاوض والسالم من امثال يوسى              

  .       ى العمل       بيلين ف
                                                                                          وهكذا لم يصبح منطق التفاهم ممكنا، لم يبق امام هؤالء اال معنى واحد يرددونه، وهو              
                                                                                                انه ليس باالمكان مواجهة امريكا واسرائيل وحتى لو كان هذا صحيحا، فهل لو استسلمنا مثال               

  .                                                                                           سوف يرحموننا؟ العكس هو الذى يحدث، فـالكثير مـن المـذابح حـدثت بعـد استسـالم                 
                                                                              اجهة هى الطريق الوحيد الباقي، وهو طريق ربما يحقق النصر او فرصة النصر                         المهم ان المو  



                                                                                               فى المستقبل او المحافظة على استمرار حيوية االمة ولو تحت التراب، اما االستسالم، فهـو               
                                                                                                  الموت عمليا، والمذابح، والفقر، وضياع الفرصة الى االبد، بـل ونهايـة امتنـا وحضـارتنا                

                                                                    الء الذين يدعون الى التفاهم، فلن يكون مرغوبا فى وجود احـد                                        ووجودنا، ولن يبقى حتى هؤ    
                                                                                                  سوى من يقبل ان يكون عبدا للسيد االمريكى واالسرائيلى وبالتالى فان على مدرسة التفاهم ان               
                                                                                                     تعيد تسمية نفسها بمدرسة العبيد، او تغلق ابوابها بشجاعة وتقول لقد اكتشفنا ان االمر لـيس                

                                                                تريدان التفاهم وال السالم وال اعطاء شئ من الحقوق، بل حتى                                         كذلك وان امريكا واسرائيل ال    
                                                                                                    اليريدون لنا اى نوع من الكرامة والوجود والتقدم والرفاهية، ولو فعلوا ذلـك لكفـروا عـن                 

                                                                               خطاياهم السابقة فى التطبيع والتدجين والشوشرة على كفاح مدرسة المواجهة والمقاومة
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ة                 بغافل اهللا   تحسبن ال ا ستفلت فى النهاي المون، والتحسبن ان امريك ل الظ  عما يفع

ا    ى م رب عل ن غضب ال تم ى    اقترف ذا ف رائم وه ن ج م م عوب واألم ق الش ى ح  ف
د واالستراتيجي، ولكن  ىالمنظور البعي الم حت ة الظ ان مقاوم ى ف  فى المنظور اآلن

ى         والتصدى له   الشعوب المضطهدة اوال، الن       مستوى  لها نتائج ايجابية سريعة عل
ى     ا، وعل فى غليله ا وتش ن معنوياته ع م ة ترف توىالمقاوم هم  مس المين انفس  الظ

ل    ر دلي و خي لة ه ة باس ن مقاوم راق م ى الع دث ف ل مايح هم ولع ىوجيوش ك عل  ذل
ا خاصة الشعوب ال   ة آله ل الشعوب المظلوم فى صدور وغلي ة تش ة فالمقاوم عربي

 وتفتح بابا لالمل، وهى ايضا توجع الطغاة وتقتل منهم عددا متزايدا مما             واالسالمية
يس فى                 يجعلهم ى والجرحي، ول  يرتدعون ولو جزئيا ليست خسارة الطغاة فى القتل

ن  انهم م لحرم ى    ني توى الصحى والنفس ى المس ا عل ن ايض دوانهم، و لك ار ع  ثم
ال     بيل المث ى س ذات وعل دبال رت ف فق رات     انتش دة عش ات المتح اء الوالي ى ارج

الج آالف     ى ع ة ف ية المتخصص حات النفس ودالمص راق   الجن ن الع دين م  العائ
ا              رة نتيجة م وه وافغانستان الذين يعانون من امراض نفسية خطي ى الحرب     واجه  ف

 فى  شارآتهناك، ووصلت نسبتهم فى العراق وحده الى سدس اجمالى القوات التى            
 افادع صحيفة نيويورك تايمز االمريكية على االنترنت الذى الحرب، وذلك طبعا لموق

اك                       ود هن ا الجن ى يواجهه العراق وتصاعد حدة المقاومة الت د الحرب ب بأن طول ام
اء النفسيين      ضاعفا  من حاالت االصابة باالمراض النفسية بينهم مما اثار قلق االطب
أن  ورةبش ذآورة   خط حيفة الم ع الص ل موق ة، ونق االت القادم ائى   الح ن االخص  ع

ان "النفسى  انترايف ياتل  " آ ة س دامى بمدين اربين الق اوند للمح ت س بمصحة باجي
ه  ة قول حته "االمريكي تقبلان مص ذين   تس ود المرضى ال ن الجن دة م دادا متزاي  اع

غوط      ة لض راض المعروف يهم االع ر عل دتظه حة    مابع ى المص م ف دمة، وانه  الص
ابين م   ن المص ان م ق وصول طوف ى قل ون ف راق يترقب تانن الع ت " وافغانس وقال

ة الصحية فى       ات مصادر طبية ـ حسب نفس موقع الصحيفة ـ ان نظام الرعاي  الوالي
ارك فى            راق المتحدة يتوقع استقبال عشرات اآلالف من الجنود العائدين من المع  الع

ا              وافغانستان ممن يعانون من مشاآل صحية نفسية نتيجة للضغوط التى تعرضوا له
اك ة بسبب عمهن ات المقاوم اال  " .لي ن اهللا م ألمون وترجون م ا ت ألمون آم م ي إنه
 ".يرجون
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ثًال مصابون        % ٢١ العراقية تبين ان     الصحة تقرير لوزارة    فى من سكان البصرة م

تعمال   ة اس رطان نتيج لحةبالس لحة   اس ن االس ره م ب او غي وم المنض  اليوراني
ا        االمريكىالتدميرية التى استخدمتها قوات التحالف       ا واحتالله  البريطانى فى غزوه

ر ذا ال راق، وه و اضعاف للع دًا وه زع ج ة، اضعافقم مف ة المعروف ام العالمي  االرق
د اصيبوا        % ٢١وبديهى انه اذا آان      ك       بالسرطان من سكان البصرة ق  من جراء تل

اقى محافظات                   ك النسبة فى ب راق   ومدن االسلحة فان االمر سيكون قريبا من تل  الع
يًال من نسبة                  ل قل يًال او اق ى قل ى    %٢١وقراه، اى سيكون اعل ى البصرة   ، وف  وحت

م   ان رق ر ف ورة االم ا تصور خط ى ان % ٢١يمكنن واطن اصيبوا ٠٦٣يعن ف م  ال
 ماليين، واذا آان عدد سكان العراق ٣ اساس ان عدد سكان البصرة علىبالسرطان 

اك حوالى              % ٢١ اصابة   فان مليونا   ٥٢مثًال   ى ان هن  ٣من السكان بالسرطان يعن
 .، وهوامر مأساوى بكل المعايير الخطيرالمرضماليين مواطن مصابين بهذا 

ى ات     وف دى مؤسس ى اح وب ال ر منس ر آخ ام    وزارة تقري ر ق و تقري حة، وه  الص
 آانوا قد طلبوا    االمريكانباعداده فريق من وزارة الصحة سرًا وتم تسريبه حيث ان           
وا     ر واعتقل ذا التقري داد ه ى اع تمرار ف ن االس ف ع ائمينالتوق ذا  الق ى ه ه، ف  علي

م حصر       ى             التقرير ت راقيين من شهر مارس حت دنيين الع وبر  شهر الضحايا الم  اآت
ام          ٠٤، وقد وصل الرقم الى حوالى       ٣٠٠٢  الف عراقي، وهو رقم يتناسب مع االرق
ى والى   الت ه أن الضحايا ح ذى قدرت ة وال ة الطبي دى الصحف البريطاني رتها اح  نش
ل عراق      ٠٤ مدني، على اساس ان الرقم االول وهو        قتيل الف   ٠٠١ دنى    الف قتي ى م

ل     ٠٠١ االولى لالحتالل اما الرقم الثانى وهو        شهورتم فى غضون الثمانية       الف قتي
ام         مدةمدنى عراقى فهو يتحدث عن       ام ونصف الع ى الع ام   .  زمنية تصل ال وهى ارق

ذا امر            االحتاللمفزعة على آل حال، وتدل على ان         ا، وه  آله شر وال خير فيه مطلق
 بديهى ألى عاقل
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ة    قالت ة  الوآال انالدولي ة والتحقيق والتفتيش التابعت ة المراقب ة ولجن ة الذری  للطاق
د تعرض للنهب او٩٠ان  : المتحدةلمنظمة االمم    ا عالى الحساسية ق  موقعا عراقي

تيالء  د اس واتالحرق بع ت ترسالق ة ظل ك الوآال راق، وان تل ى الع ة عل ل االمریكي
 االمن طوال عام آامل دون ان یتحرك احد وانمجلستقاریر بهذا الخصوص الى     

ال    ى انتق ت ال اریر تطرق ذه التق ض ه حناتبع ةش ة عالي لحة العراقي ن االس  م
 .السوداءالحساسية الى دول اخرى او السوق 

ان                 واعترفت ى اطن ات االستيالء عل ة ان عملي ایمز االمریكي من  صحيفة نيویورك ت
تمخزون ال  ى اعقب ة الت ى تمت خالل االسابيع القليل ة الت منشآت العسكریة العراقي

دى مجموعة من اللصوص٢٠٠٣ بغداد فى ابریل     سقوط  تمت بشكل منظم على ای
 للقيام بهذه المهمة، ویقول سامى العراجى نائب وزیر الصناعةاعدادهمالذین سبق   

ك عالية التنظيم استهدفت منشآت ومصا        عمليةان  : العراقي ا لنهب وتفكي نع بعينه
ان من  ى تصلحاالسلحةوحرق اطن ك الت ية، وخاصة تل ة الحساس دات عالي  والمع

اءوافىلصناعة صواریخ، وان ذلك تم       ل، وان اللصوص ج ى االق  عشرة مواقع عل
ات   ل محتوی احنات ضخمة لنق ات وش انعبرافع مالمص تهدفة وانه آت المس  والمنش

ون مباش ة ویتحرآ انوا یتصرفون بثق اه آ ى اتج دافهمرة ف ىاه ه ه اموا ب  وان ماق
تم          م ت د ول ا بشكل جي ابشكل عملية سرقة منظمة محكمة تم االعداد له  عشوائى آم

ك؟     ى ذل م عل ون ـ  ! یعتقد البعض، وهكذا فاننا امام لصوص مدربين ـ من دربه یعرف
ات، ذه المعلوم دهم معلومات مسبقة ـ من اعطاهم ه ك االسلحة اى ان عن مكان تل

نعهم اوونیتحرآ وات التحالف لم دخل ق ى عدم ت ون ال م مطمئن ة اى انه ة عالي  بثق
 ماتم آان التفكيك والسرقة او الحرق، اى ان الهدف هو التخلص منواناعتقالهم،  

ه اال انتدميرهذه المصانع، اى     ه الیمكن فهم ذا آل رًا، وه  قدرات العراق اوًال واخي
 .وراء تلك العملية االسرائيلية آانت اواالجهزة االمریكية 
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هذا الشعار او االمنية ـ غير الواقعية بالطبع ـ   .. ارضك یا اسرائيل الفرات النيل الى من

رًا  تحالةنظ ن    الس دوها م هيونية ومؤی ة الص ه العقلي ا التدرآ ك، ألن م ق ذل  تحقي
يحية  هيونيةالمس ة الص اریا وآثيف ا وحض ذور ثقافي ة الج ة عميق ا ام ة، انن   الغربي

ا  الىدیموجرافي ل   وبالت ى بالقناب رات وال حت ى الف ل ال ن الني غ االرض م تحيل تفری  یس
ر                   الشعارهذا  !! الذریة د غي ع ق دیم، وان الواق  رغم آل ما یمكن ان یقال اآلن انه آالم ق

ى              الصهاینةمفاهيم   ذا الشعار عل  نحو السيطرة االقتصادیة والسياسية بمعنى تفسير ه
يج                    الى الفرا  النيلانه من    ى الخل ول من المحيط ال ل یمكن ان یق ت نفوذك یا اسرائيل ب

 . ویا اسرائيلأمریكانفوذك یا 
م ة        رغ وءة التوراتي ك النب ذ تل ان تنفي الم ف ذا الك ل ه ة آ كلها  المزعوم ها وش  بنص

ن         عة م ات واس يهم قطاع ن ف هاینة بم رك الص زال یح ا الی ةوحروفه ود حكوم  الليك
ق   وخارطة لتالى فال یجب اال تنسينا اوسلو       ومؤسسة الحكم الصهيونى ذاتها وبا      الطری
خ .. واالنسحاب احادى الجانب من غزة       الى         .. ال ة وبالت ذه الحقيق خ ه ا ال  رغم   نتجاهله

ة         ن الن محاول ا ولك ة نظرن ن وجه تحيل م ذا مس ذها فه ى تنفي يس بمعن ا ل خطورته
ا ت                   تنفيذها ة وهو م ة الغارق دماء العربي ذابح وال ائال من الم ه     یعنى قدرا ه حدث بروفت
 !! فى غزة والضفة الغربيةاآلن
ا یسميها الصهاینة آتب         الكيبود أآتوبر وبمناسبة ذآرى حرب یوم       ٦ مقال یوم    فى  آم

رى ان فكرة اسرائيل    : یوسف حرمونى فى صحيفة معاریف     رات         الكب ى الف ل ال  من الني
ر من االسرائيليين  اع آبي ول قط ى عق ة ف زال موجودة وقوی ى عموانالت ك یعن ا  ذل لي
 وسكان شرق العراقترحيل او ابادة آل السكان العرب فى االردن وسوریا، وقطاع من 

 هؤالء  وان مليون عربى وترآى ،      ٠٠١النيل فى مصر ولبنان وجزء من ترآيا حوالى         
ك االحالم   ة تل دم واقعي اه ع القلق تج ة الیشعرون ب ذه الطریق رون به ذین یفك مال  النه

ة    زة االلهي ى المعج دون عل ل     یعتم ائال آ ل ق ل اریئي ام عزرائي ك الحاخ ن ذل ر ع ویعب
د                       محاولة ل شيء فى ی ى االطالق ، وان آ ة عل  ألن یكون المرء واقعيا هى غير واقعي
ول                       وحتىالرب،   ا یق ود انفسهم آم ى لليه دم والخراب حت ى الحرب وال ك ال  لو ادى ذل
 المستوطنات  نحن نرى انه تسقط مئات وآالف القنابل والراجمات علىآامينسكىیفئال 

ك     ة               نتمسك ومع ذل ه الحل اال المقاوم ى ان رات ویبق ى الف ل ال النبوءة یقصد من الني  ب
ا                      واهللاوالجهاد   دافع عن وجودن نحن ن ى حق، ف ا عل  معنا نحن المسلمين والعرب النن
  ودینناومصالحناوارضنا 
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ى                    من من مرة وأآثر     أآثر راقيين فى سجن أب ذى حدث للمسجونين الع ذيب ال  دليل على أن التع

 فردى قام به بعض الجنود االمريكيين بشكل فردى ولكنه آان سلوك             سلوكغريب لم يكن مجرد     
ة ودين   وحضارةمؤسسة ودولة بل   ام عنصرية عرقي ة      آاملة وهذا يعنى اننا ام ر عن دول ة تعب ي

ه                 حضارةبال ضمير بل     ة ان  آاملة بال ضمير وانها ليست استثناء بل قاعدة وهذا يعنى فى النهاي
يس  اكل ا او   هن ة به ا او الثق ع امريك اهم م ة التف ديث عن امكاني ا الح ة، ام ل سوى المقاوم  ح

ال   بشأن ما تتحدث عنه ـ هى وعمالؤها ـ من انها جاءت لتحرير العراق هو   تصديقها محض خي
 . وخداعوهراء
ر ؤخرا عن   وآخ ة م نطن بوست االمريكي فته صحيفة الواش ة ماآش ذه االدل ريا ان ه را س  تقري

ام          ات ارتكبت بحق     ٣٠٠٢للجيش االمريكى تحدث فى شهر ديسمبر ع  المحتجزين  عن انتهاآ
الء             ى وعم الجيش االمريك ة ب دة خاص د وح ى ي ب عل ى غري جن اب ى س راقيين ف ةالع  لوآال

ى شهر من تفجر فضيحة               CIAات المرآزية االمريكية    المخابر ذيب  اى قبل مايزيد عل  فى   التع
 سابقا بشهر  آانذلك السجن وغيره، آما آشف التقرير الذى نشرته الصحيفة وقالت ان موعده     

ذيب     وا للضرب والتع د تعرض انوا ق زين آ يحة ان بعض المحتج ر الفض ى تفج  الكشف وانعل
ل الت الصحيفة انها حصلت على هذا التقرير من   الطبى عليهم قد اثبت ذلك وق       المتقاعد  الكولوني

ى            انوا عل م ستيوارت ايه هرينجتون الذى افاد بأن آبار قادة الجيش آ ات ومن    عل ك االنتهاآ  بتل
وات              دا للق ا قائ ان وقته ذى آ ة بينهم الجنرال ريكاردو سانشيز ال ذه    االمريكي راق، وان ه  فى الع

 الذى سلم التقرير للصحيفة انه سأل  هرينجتون قادة سياسيين، وقال   االنتهاآات ابلغت ايضا الى   
رد الضابط             آانتاحد الضباط فى مرآز االعتقال عما اذا         ى رؤسائه ف  هذه االنتهاآات قد ابلغت ال

 .ان الجميع يعرف ذلك : قائال
ان من الممكن                  ومعنى وت  تم  ان هذا انه لوال افتضاح التعذيب بالصور التى نشرتها الصحف لك

اك              ات تمت هن ر من االنتهاآ  دون ومرت وتمر القضية بال أى ضجة، وهذا يعنى ضمنا ان الكثي
اء                   ا تمت بن ل ألنه ى ان تنفضح رغم علم القادة السياسيين والعسكريين بها، أو ق ر من     عل  أوام

 .القادة االمريكيين أصال
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ا ر فيم ةسرى یسمى بتقری ابرات االمریكي ة للمخ ة المرآزی ب الوآال  منسوب لمكت
CIA       رنيویورك فى بغداد آشفت عنه صحيفة ة مؤخرا حذر التقری ایمز االمریكي  ت

راق وان االوضاع             ر من تدهور االوضاع فى الع ىغي ل ف ى االق ة لالصالح عل  قابل
دى القصير، ر ـ سرى ـ اال ان         الم ذا التقری م ان ه ىاى ورغ ب لالوضاع ف  مراق

اج   دة والتحت ة ومؤآ ر معروف درك ان فحوى التقری ن ان ی راق یمك ىالع ودال  مجه
ة ى المقاوم اء عل ى القض ى واضح ف ل االمریك ا، فالفش تخباراتى للوصول اليه اس

ة، اظم وتت   العراقي ة تتع د والمقاوم دلها تزای ة مع ائر االمریكي وى والخس ع، والق س
بالسياسية ه، والغری  والطائفية التى راهنت على االمریكان فى موقف التحسد علي
ك یستمر حدیثالتقاریران هذه    ة، ومع ذل ا الصحف االمریكي  تصدر وتكشف عنه

ات فى موعدهاوعالوىبوش ورامسفيلد     والسيستانى عن ضرورة اجراء االنتخاب
ترآة    ریحات المش ا التص لواخره ر لك ن ال انى م وش الث ورج ب ى ج ئيس االمریك

ذالواشنطنوالرئيس العراقى المعين ابان زیارة االخير        زامن نشر ه د ت  مؤخرا، وق
االياورالتقریر فى صحيفة نيویورك تایمز مع تصریحات          وبوش بعد اجتماعهما مع

ة ـ        ارة ـ الميمون ان الزی ا    !! فى واشنطن اب ام به ى ق ى واشنطنغازى الت اور ال  الي
ى ا وش  والت ورج ب ى ج رئيس االمریك ا ال تقبله خالله انيس .الث

دهور باستمرار             ذآر ى الت وترة وتشير ال راق مت ر ان االوضاع فى الع ا  التقری وانه
ى ة سواء عل ى المدى القصير، وان الصورة تسودها القتام غير قابلة لالصالح ف

توى ذاالمس ان ه ها ف حيفة نفس ب الص ادى وحس ى او االقتص ى او السياس  االمن
 مراقبة ومتابعة جمع معلومات وتحليل من اجهزة االستخباراتمحصلةالتقریر هو   

راق  ى الع ة ف دةاالمریكي ةلم ن مغب ذیر م ى التح ر خلص ال ل، وان التقری ام آام  ع
ة من السيطرةالطائفيةارتفاع حدة العنف والنزاعات      تمكن الحكومة العراقي الم ت  م

د نشر سليمةعليه وبناء اقتصاد البالد بطریقة       وقد اعترف مسؤولون امریكيون بع
راللمصاعب التقریر بأن التقریر هو تقييم صریح         راق، وان تقری ى الع  الموجودة ف

 المخابرات المرآزیة االمریكيةوآالةآخر مختصرا قدمه مسؤول رفيع المستوى فى        
ر            اطاالولزار العراق مؤخرا یتوافق مع مضمون التقری ر من النق اك الكثي  وان هن

 .مشترآة فى التقریرینال
ر ى منتصفان والملفت للنظر المثي ة الفلوجة ف اء عملي د انه رین بع ذین التقری  ه

واتمرشحةنوفمبر الماضى ـ اى ان االوضاع   دهور رغم احتالل الق  للمزید من الت
 !!االمریكية للفلوجة
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تقبل صحيفة نشرت زالمس تاذ بمرآ مان االس ونى آوردس هادة انت ى نص ش  العرب
ةوالدوليةالدراسات االستراتيجية    ات الخارجي ة العالق ام لجن ا ام ى به  بواشنطن ادل

 .االمريكيبمجلس الشيوخ 
راق ل فى     آوردسمان يتوجب على الواليات المتحدة ان تكون مستعدة للفش             قال الع

اال ان الخروج تكتيك وليس استراتيجية وان من شأن الخروج من العراق ان يمحو
درالخسائر  البشرية االمريكية ونفقات خوض الحرب، ولكنه يخلق من المشكالت ق

 وبالتالى فان ترك ميراث من الفشل السياسى والفوضى والصراعواآثر،مايحل بل   
ا استراتيج ليسالحالى فى العراق     ه يتوجب علين ية، وان وضع استراتيجية يعنى ان

ةبرمتهان نعيد بناء موقفنا       فى الشرق االوسط، وجنوب غرب آسيا، وان نعيد هيكل
 فى منطقة تضم نحو ستين بالمائة من احتياطياتاالقليمىسياستنا االمنية ومرآزنا    

ل        ماسيزعمالنفط المؤآدة، وان نواجه      وان نتصدى التطرف االسالمى انه نصر هائ
ى  ا ال د طريق ة وان نج ران نووي ادةالي داع الم ، ويضيف ق ى الع د صدقيتنا ف  توحي

ن   ه اليمك رار ضرورة ولكن ن انانيصبح التوقف والف تراتيجية، ال يمك ون اس  يك
درك    ا ان ن ا ايض ين علين ري، يتع ة آب ون اال هزيم ايك ببانن وم بس ن الي ث نح  حي

ن تجن  ن الممك ان م ات آ ن اخفاق نتين م ة س ى السياس ا ف ادةبه ريكيتين والقي . االم
 وطريقة اصالحها،المتحدة يشرح الرجل االخطاء التى وقعت فيها الواليات         وبالطبع

 فهى تنصلح اناصالحها،وما يعنينا هنا ليس بالطبع من نشر تلك االخطاء، وطرق           
دالع               ة شاء اهللا، ألن الفشل لم يأت من االخطاء فقط ولكن بسبب ان ة ال المقاوم عراقي

و ان       ا ه ا يعنينه ين، م ى ال تل ى الت عب العراق لة وارادة الش دالباس لنؤآ  ان الفش
ان انفسهم،        ا اآلن االمريك ة يعترف به ى االمريكى فى العراق ـ هو حقيق ذينوعل  ال

 .يراهنون على عكس ذلك ان يراجعوا حساباتهم
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ا االستاذة              اقوال عددا من    سننقل ى ترجمته راق والت املين فى الع  الجنوداالمريكيين الع
ت   ود تح اء محم واندع ق     عن وال دون تعلي ننقل االق ه س ة في يش والخدم ا الج  آرهن

ى   ارئ، وه م للق رك الحك ةونت ة مترجم ان البريطاني حيفة الجاردي ن ص  : ع
رت الحرب  وليق د دم ود لق د الجن ة اح ر ـ يقصد     االمريكي ة، وضربها الفق ذه الدول  ه

ا       حيثالشعب العراقى ـ وتضخم فيها معدل االمية   ادر به ى ب  ادرآت ان هذه الحرب الت
م         العراقى بعض االفراد آانت لصالحهم وليس لصالح الشعب            وات التحالف ل نحن آق  ف

 .نحررهم بل اغرقناهم فى الفقر 
ذين اعتقدت انهم                     لقد: ندى آخر  ج ويقول ل الناس ال راق لقت ى الحرب فى الع  ذهبت ال

ه             االالفمرعبون وتمنيت ان اقتل      ه وان وم بواجب ه يق  منهم وصدقت رئيسنا وتخيلت ان
ة الفرسان السابعة وآانت               علينا،وآنت لن يدع القاعدة تقضى      ة فرق  مع السرية الثالث

داد،  ت بغ ن دخل دتى اول م توح ا عنآن رة  مفزوع وتى ألول م ث الم ت جث دما رأي
ل ارجاء              صغارًاواشخاصا قد انقسموا نصفين واطفاال       زع آ  دون سيقان حيث ساد الف

ة قضيتها     ٣٠٠٢ اغسطس حتى   ٣٠٠٢المكان، مكثت هناك من يونيو        آرهت آل دقيق
 .هناك 
ول ث يق دى ثال رة    :  جن ب آبي ة نص اك عملي رىهن دون    تج ر المتعاق ث ينتش ا حي  هن

 . يستفيد الشعب العراقى شيئا     انانحاء العراق يعملون آل ما تتخيله دون        المدنيون فى   
ك او اشتبهت         مدنياقال لى قائد فرقتى اذا خمنت ان        :  جندى رابع  يقول  يمثل خطرا علي

ور ، و ان سبب تشريدنا عن اسرنا                  ر مفهوم          هو به فاقتله على الف  . سبب احمق غي
د      :  جندى خامس  يقول ل تهدي ات    لم يكن العراق يمث د        المتحدة ا للوالي الم وق ة الع  او لبقي

دا فى       ر جي ى افك ي، انن ر عن الشعب العراق ل علمت اآلن الكثي دا آالجئ  الرحي ى آن  ال
ين من             يقول.سياسى   ين والمالي ة ان المالي دوالرات  جندى سادس الحقيق وال     ال  من ام

 الجشع   وتزايددافعى الضرائب االمريكيين والشعب العراقى تسرق هنا بسبب السرقات          
د عذبنى ضميرى النى شارآت فى                     هذه والتالعب فى ساعات العمل واالوراق هنا، لق

رقة   .الس
ار                ويقول م نتلق سوى نظرات احتق راق ل ى الع ا ال ذ ان اتين دى سابع من  وعالمات  جن

اعة     دى الس ى م ب عل  .للغض
اال             ويقول رة اطف ى  جندى ثامن لقد رأينا فى مرات آثي اثرين فى شوارع ال       قتل مدن   متن

ة   رب الملعون ك الح بب تل  .بس
يس                 لدى جندى تاسع ليس     ويقول راق ل ا فى الع ذه الحرب، ووجودن  فكرة عن سبب ه

  اسلحة الدمار الشامل اجلمن اجل حرية العراقيين، وال من 
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ت ة وقع ة   المصریة الحكوم اطق المؤهل ة المن مى باتفاقي ة مایس ة األمریكي ع الحكوم ؤخرا م  م

ة  ویز وآلم ویزالك ات  QIZ الك ى لكلم ة االول ارة عن الحروف الثالث  Qualif ied هى عب
Industrial zone ة مرتبطة بمایسمى        المناطق المؤهلةومعناها رة امریكي  صناعيا وهى فك

ام بالشرق اوسطية وهى      ة                   قي دول مؤهل اطق فى احدى ال ار بعض المن ات المتحدة باعتب  الوالی
ا  ناعيةلتصدیر منتجاته ة   الص زات معين رة ومي هيالت آبي ة بتس واق االمریكي ى االس % ٢٥ ال
ا      ولكن ذلك بشرط ان تكون مكونات تلك ا        وجمرآيةاعفاءات ضریبية    من  % ١١٫٧لصناعة به

دخالت  رائيليةالم ة       االس ذه االتفاقي ى ه ة، ومعن ك االتفاقي ى تل ل عل ن قب ت االردن م د وقع  وق
اطة  راءببس ك    اغ ق تل رائيل لتحقي ع اس اون م ى التع ریين عل ناعة المص ال والص ال االعم  رج
ا شبه                  وهذاالميزة،   ا ویجعله ة السرائيل شعبيا وحكومي ة العربي مستحيلة   ینسف فكرة المقاطع

ام من                انهآما    یسمح لالسرائيليين بنوع من االختراق السياسى والثقافى والتطبيعى فى قطاع ه
 او الصناعة، المؤثرة، شعبيا مثل رجال االعمال والتجارة بل والعمال العاملين فى تلك القطاعات

 عدوا  وليساقتصادىبكلمة اخرى یجعل المصرى ینظر الى االسرائيلى المحتل آصدیق وشریك  
ى              ر عل واع القه ل   الشعب محتال لالراضى الفلسطينية والعربية ویمارس اقسى ان  الفلسطيني، آ

 السياسى والنفسى مؤآد الجانبذلك فى مقابل الحصول على ميزة اقتصادیة غير مؤآدة، اى ان      
ة مشكوك         المتحدة بينما الحدیث عن زیادة الصادرات المصریة الى الوالیات          ك االتفاقي  بفضل تل

ان            الصناعةفيه ألن المسألة تتصل باشياء اخرى مثل جودة          ذلك ف درتها التنافسية و آ  اصال وق
ى    واق ف تح اس ألة تتصل اصال بضرورة ف اطقالمس ا  المن ریة آافریقي ناعة المص ة للص  القابل

  االمریكية غير المضمونالسوقوالدول العربية وهذا هو المضمون قبل 
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ر من              األمريكية المتحدة   الواليات دمت اآث ى وق الم العرب  تزعم وتدعى انها تريد االصالح فى الع
م تكن                   بهذامبادرة   ة ل ادرات االمريكي ك المب ان تل ه، ف  الشأن، وبعيدا عن ان فاقد الشيء ال يعطي
وع من وسائل الضغ            صادقة ة            وال حقيقية بل هى ن دول العربي ع سياسات ال ط والتخويف لتطوي
ا       تجاه ول ان  ان اسرائيل وتجاه االجندة االمريكية فى المنطقة ليس اال، بل اآثر من ذلك يمكنن  نق

ر،        ة االم ا الواليات المتحدة االمريكية ضد االصالح فى الوطن العربى فى حقيق ك ان   وم د ذل  يؤآ
 للمنظمة الدولية   تقريراك قد آشفوا النقاب عن ان       دبلوماسيين فى مقر االمم المتحدة فى نيويور      

ل صدوره وتجرى                 م تأجي د ت د ان مارست        اعادة حول االصالح فى العالم العربي، ق  صياغته بع
ة     ى المنظم غوطا عل ة ض دول العربي دة وبعض ال ات المتح فالوالي د  لتخفي ه، وتفي دة نتائج  ح

 من االآاديميين والباحثين العرب  عددعده  اوساط المسؤولين باالمم المتحدة ان التقرير آان قد ا        
ن      ٢٠٠٤وآان مقررا ان يصدر فى اواخر          ه ل ن               يصدر  ولكن ا ل ل وربم ى االق ام آخر عل ل ع  قب

 التى نشرت الخبر، فان الواليات المتحدة االمريكيةيصدر اصال، وحسب صحيفة نيويورك تايمز      
ين االصالح وحل مشكلة          بخصوص التقرير النه رب     قلقهاوبعض الدول العربية اعربت عن       ط ب
ذى       علىفلسطين مثًال، آما تعرض للحرب        العراق فى اجزاء منه، وبديهى ان التقرير المذآور ال

ا تم تأجيله قد مس ذلك مسا     دول          خفيف ات المتحدة والغريب ان ال ه الوالي م تطق ك ل دًا ومع ذل  ج
ت    ى تعرض ة الت االعربي ى طالبته    حكوماته دة والت ات المتح د الوالي ة   لنق ة االمريكي ا الحكوم

ل                 ذاتهاباالصالح، هى    ا لتعطي ات المتحدة معه  التى نسقت مع الواليات المتحدة او نسقت الوالي
ل هو                   التقرير،صدور   ر جدى وال حقيقى ب ة امر غي ة االمريكي  وهكذا فان االصالح على الطريق
 . ضغط ال اآثر وال اقلوسيلة
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ات ية األطروح ىالسياس الم العرب ى الع ا ف ا ترويجه د امريك ى تري ة الت  والثقافي
ات  ةواالسالمى اطروح رمريب ة تغيي ى النهاي تهدف ف ة وتس ة وملفق ًا، وجزئي  طبع

اع  ات واالوض روف والثقاف ىالظ دمالت دى وع مود والتح ة والص رز المقاوم  تف
ر  ياع للمش ى  االنص هيونى االمريك ديهىوع الص ةوب روعات االمريكي ل المش  ان آ

اهج لالصالح السياسي، او تجديد الخطاب الدينى او         يم تستهدف نفستغييرمن  التعل
دم       رائيل وع ول اس ه بقب ل من ا يتص ة م دف وخاص االه !!مقاومته

ة الهوى            فى ة االسم ـ امريكي ز ابحاث عربي اك مراآ ان هن والتوجه  االطار نفسه ف
ىوال ز ف ذه المراآ ا ه ى تروجه ار الت ن االفك ار وم رويج نفس االفك وم بت صنع، تق

راقيين، وانندواتها ى الع ل السلطة ال  ونشراتها مثال ان المقاومة العراقية تعطل نق
ة ـماتقوم ا الحضارة العربي  به امريكا يستهدف تحرير العرب من القيود التى خلفته
م والحضارة والثقافة االسالمية ـ وأن مشروع بالحضارة العربية االسالطبعًايقصد 

رق  طالش ناالوس ها م ة ويخلص عوب العربي دم الش د يخ روع مفي ر مش  الكبي
ا    وفر له ة وي ةالديكتاتوري لالحري ى هواالفض م االمريك ة، وان الحك  والديمقراطي

ا هى رب االسرةلمويجب نسيان الحكم االسالمى الذى        يعد يصلح اآلن، وان امريك
ا،           الدولية ى يجب ان ننصاع الوامره ا  الت ره ويجبوانه راق لتحري ى الع  جاءت ال

ا ان   ى امريك ك، وان عل ى ذل كرهم عل ديرهم وش ىتق عبهتبق ل ش راق لتأهي ى الع  ف
 !!وتثقيفه وتحضيره

ذه         ولعل ه ه ول ب ز  من اطرف ما تق راق لنهبالمراآ ى الع أتوا ال م ي ان ل  ان االمريك
رولمليار ٠٠٥البترول النها تكلفت حتى اآلن       ديهى ان بت راق وب  دوالر لتحرير الع

ذه  ل ه ك ولع ن يعوضها عن ذل راق ل ةالع ذاالنقط ون ه د يك ديرة بالمناقشة، فق  ج
ة   ا ونزاه راءة امريك ى ب ه اليعن رباغراضها،صحيحا، ولكن ايعنى ان الح در م  بق

ل   ط، ب ة فق باب اقتصادية وبترولي يس الس دوان ل ببوالع ببالس ا س  الرئيسى فيه
ة حضا ى الحضارة العربي ى القضاء عل ة ف ار الرغب ى اط افى ف واالسالميةرى وثق

واعالء شأن اسرائيل وهو توجه صليبى صهيونى معروف خاصة فى ظل صعود
 !! االصولى االمريكى المتطرفالمسيحىاليمين 

 



  التحتى للمحافظين الجددالبنيان
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ى و  ف ل ال یخل ن تحلي دیر     م وربجى الم ار الش دآتورة من رى ال وعي، ت ة وال  الدالل

ة االآادیمى لمرآز الدراسات     ار            االمریكي ع انهي اهرة ان توق ة بالق ة االمریكي  بالجامع
ى  دد ف افظين الج وذ المح اتنف اطالوالی ع خ و توق ة ه دة االمریكي  .ئ  المتح

ولى                 الدآتورة وترجع ى ت  منار ذلك الى ان مصدر نفوذ هذا التيار ليس مبنيا فقط عل
يس اال             حساسةرموزه مواقع     فى ادارة الرئيس االمریكى جورج بوش، بل ان ذلك ل

ع من نجاحه      المصدرقمة جبل الثلج، وان      الحقيقى لنفوذ تيار المحافظين الجدد ینب
 فى خلق البنية الفكریة والمؤسسية التى تسمح         آاملينالمذهل عبر اآثر من عقدین      

ر،   دور الخطي ذا ال ام به ه بالقي ة  وانل ات الفكری أ عشرات المؤسس ار انش ذا التي  ه
ال  ة اجي وزه بتربي ة وقامت رم دةوالبحثي ع جدی ولى مواق ا ت اره ویمكنه ؤمن بافك  ت

لتحتية  وانما فى المواقع ا    التنفيذیةحساسة فى ظل اى ادارة ليس فقط فى المؤسسة          
 .وغيرهاایضا فى االعالم والكونجرس والمخابرات 

ان فكرى                     وبكلمة ر عن بني افظين الجدد یعب ار المح وال ان تي  وحرآى  اخري، فانه ل
ذا   وز ه دد من رم ولى ع ان ت ع االمریكى ف ة المجتم ى بني ل ف ى یعم ومؤسسى تحت

م یكن یكفى الحداث االنقالب الرادی         مواقعالتيار   ذى    هامة فى ادارة بوش ل الى ال ك
 هذا التيار ـ فى رأى الدآتورة منار ـ هو   وان . الخارجية االمریكيةالسياسةحدث فى 

وى  اراتاق ار، وان التي تج لالفك ا المن ى امریك د ف ه التيارالوحي ا، الن ة حالي  االمریكي
ارات اك،       التي ى وارتب ة فوض ى حال ا ف كًا وانه ا متماس دیًال فكری دم ب رى ال تق  االخ
ط، ولكن بظهور                     فان از  وبالتالى رئيس بوش فق ون بازاحة ال ن یك ار ل احة هذا التي
ة  ةحرآ ة   اجتماعي س الفكری اهض االس ى تن ع االمریك فل المجتم ن اس ة م  قوی

 .التياروالسياسية لهذا 
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 هو عنوان احدث تقریر صادر عن منظمة العفوالدوليةاالنسانية من الكرامة    التجرد
 رصدًا شامًال لممارسات الوالیات المتحدة االمریكيةویمثل صفحة ٠٠٢ویتكون من 

حدة نفسها والمسلم ـ سواء داخل الوالیات المت العربىضد حقوق االنسان ـ وخاصة  
ىوجوانتانامو،او فى العراق وافغانستان،       وقد اشار التقریر الى تحایل واشنطن عل

 تمنع التعذیب بدًال من ترآيز جهودها على ضمانالتىالقوانين والمعاهدات الدولية    
رت   د ان عب ان وق وق االنس ة حق ةحمای كالمنظم ن تل الغ م ا الب ن انزعاجه  ع

ىفىاشنطن التى استندت    الممارسات، وعن دهشتها تجاه و     راق ال ى الع  حملتها عل
ى السابق برئاسة صدام               ام العراق وق االنسانحسين ما اسمته بانتهاآات النظ  لحق

 من مستوىاآثرالعراقي، ثم قامت هى نفسها بانتهاك حقوق االنسان العراقى على    
یدعالوخاصة فى سجن ابو غریب، وانها طالمانفت ذلك ثم ثبت صحته فيما بعد بما               

ى دما نبهت المنظمة ال ك عن ة وذل مجاال للشك مما یدل على آذب الحكومة االمریكي
ك كتل ل تل تم تجاه ان ی رة آ ل م ى آ ه ف ا، اال ان احها علن ل افتض ات قب  الممارس

  .نفيها من قبل االدارة االمریكية اوالتنبيهات 
ة تتولى تحقيق امریكية موسعلجنة المنظمة فى هذا الصدد بضرورة تشكيل وطالبت

ارالمحتجزینتقييم سياسات االعتقال وممارسات التحقيق مع        ا فى اط ة حالي  المتبع
ددت    اب، وش ميه االره ى ماتس دة عل ات المتح رب الوالی ىح بةعل  ضرورة محاس

ى                الطبع ایضا ال ر تطرق ب الممارسات مرتكبى االنتهاآات لحقوق المعتقلين، التقری
االمریكى ساة آاملة تعبر عن غياب الضمير        االمریكية فى خليج جوانتانامو وهى مأ     

ل ض الحي ق بع ن طری ا ع الت منه ة االف القوانين ومحاول ب ب دولى والتالع وال
ذاالقانونية وق االنسان، وآ اك حق المى النته ى السجل الع  وهو امر غير مسبوق ف
دار  راص ىاالوام لمين ف ى المستس اص عل اطالق الرص ریكيين ب ادة االم ن الق  م

 . قلعة جانجى ـفىآما حدث افغانستان ـ 
تم فى السجون داخل االراضى                 ومن ة  المثير ان التعذیب صار ی  نفسها اواالمریكي

تم      ا لي دیقة له ة ص جون عربي ى س الهم ال نطن ارس رى واش ن ت ال م ذیبهمارس تع
 !!واستنطاقهم ومن ثم عودتهم الى امریكا
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ل ون ه ن ان يك د يمك كل    العق ل يش ر ه ى آخ ي، او بمعن الف األطلس د التح و عق ادم ه  الق

ارة              واوروباالتحالف بين امريكا     ائج الزي ه نت اتقول ب ذا م ادم، ه د الق  السمة الرئيسية للعق
ى   الى اوروبا بهدف اعادة التحالف والتفاهم على جانبى         بوشالتى قام بها     االطلسي، وعل
ا              التحالفآل حال فهذا     ال به رة صراع الحضارات التى ق  ان آان سيستمر هو تجسيد لفك

اتنجتون  مويل ه كص ات        ذل ى تناقض ا ـ وه ا واوروب ين امريك ة ب ات الثانوي  ان التناقض
ا ـ زالت       ين الحضارة         اواقتصادية أساس اقض ب ا تن ا لتحل محله  تخففت او ترآت مكانه

انبى   ى ج ة عل ى الغربي ارة االطلس ا،    والحض ا خصوص ة منه ا والعربي المية عموم  االس
ى       م عل د ت ارب ق ا ان التق رأى         قضايا ونالحظ هن اه ال ووى ـ باتج ا الن ران وملفه  تخص اي

اهم         ة التف ا             مع االوروبى الداعى الى محاول ى عن برنامجه ا حوافز للتخل ران واعطائه  اي
انى النووي، وقضايا تخص الموضوع السورى    اه الموقف االمريكى المتشدد      ـ ب اللبن اتج
ذلك على القضايا       ـوالداعى الى ذبح المقاومة وتأديب سوريا     ا، وآ  لصالح اسرائيل طبع

ى  ة وهى تعن ة العربي ى المنطق ة ف ىالديمقراطي ول    ف ى القب ى ـ االوروب وم االمريك  المفه
داول السلطة واح      التعدديةباسرائيل والتعاون معها قبل ان تعنى        رام حقوق     السياسية وت ت
ارب  ا ان التق ظ هن ان، ونالح ىاالنس وة االمريك اعد وق ة تص ى خلفي م عل ى ت  االوروب

ا يشكل اوال  و م ة وه ة العراقي رًاالمقاوم ى ـ     خط ه االمريك ى برمت ى المشروع الغرب  عل
 وعبرت عن خوفها من انتصار المقاومة       وفهمتهاالوروبى وهو خطر ادرآته دول اوروبا       

ح       العراقية، وآذلك فان     ة فشل امريكا فى ذب راد           المقاوم ا تتراجع عن االنف ة جعله  العراقي
رئيس االمريكى    امريكيةبالكعكة ومحاولة بناء امبراطورية     ي، ال  بتجاهل الشريك االوروب
رى ان          دأت ولكن               صفحة طبعا سعيد بهذا التحالف وي د ب ات االطلسية ق دة من العالق  جدي

ا       رب اساس ر ان الع ى االم ا ف ر م يدفعوناخط د،     س ى الجدي الف االطلس ذا التح ن ه  ثم
 . الى امريكا يمر عبر اسرائيلوالوصولفالوصول الى اوروبا يمر عبر امريكا، 
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ادام االمر               االعالم من یتصور ان     یخطئ ا م دو صادقا وبریئ  الغربى صادق وبريء، انه یب

ة   ة حرج ى درج ى   اوالیصل ال ان الصدق ینته ة ف ور مختلف ت االم ا اذا آان ة، ام  محوری
يس       دا والنزاهة ایضا، وهذا ل ه فى ح                جدی ا، والننسى ان ا والغرب عموم ى امریك االت  عل

سى الى حاالت من الكذب الصریح ودس السم          . بي.  بي الـمعينة تصل االذاعة البریطانية     
ل            وآفاءةفى العسل، وهى االآثر حرفية        وتحظى بقدر البأس به من المصداقية اآثر من آ

ول         البعضاالذاعات الغربية، واذا آان       یقول ان االعالم العربى واالسالمى ایضا آذلك، فنق
ا الصدق والنزاهة    !!  دیكتاتوریة التمثل شعوبها اصال  حكوماتا فى اطار   نعم ولكن هذ   ام

ة    المية ثابت ة اس و قيم لمفه دین او     فالمس ه او الوال ى نفس و عل ق ول ول الح ب بق  مطال
 تمت مصادرة صحف ومنع آتب فى فرنسا بلد الحریات          آيفاالقربين، وعندما نذآر ایضا     

ام    ة ع يج الثاني رب الخل ان ح ذ١٩٩١اب ة   ، وآ ن حری ى م ف الغرب ا یخص الموق لك فيم
ا یمكن     .  رأینا فى هذا الموضوع    عنالبحث فى موضوع الهولوآست بصرف النظر        آخر م

ورك رصده فى هذا الصدد هو ما آشفت عنه صحيفة           ة عن ان وزارة         نيوی ایمز االمریكي  ت
وى إحداث خطة  اجون تن ة البنت دفاع االمریكي ى التالعب لتطویرال وزارة عل درة ال ى  ق ف

ة ضمن حرب    عبرالمعلومات للتأثير على الرأى العام فى الخارج    وسائل االعالم المعروف
ة ان         ى االرهاب ـ والحقيق ات المتحدة عل ك الوالی ا هو       تل د فيه ة ولكن الجدی  الخطة قدیم

د              ة وهى ق ات معروف دأت جعلها خطة مبرمجة وفق آلي تم            ب ل ان ی ًال قب د فع المعنى الجدی  ب
 . ـتایمزبر الى صحيفة النيویورك تسریب او تسرب الخ

ت حيفةوقال ة     :  الص ة الخداعي اليب الفني ى االس اد عل يتم االعتم ه س ةان داث المتاح  الح
ر المسؤولون العسكریون ـ حسب نفس الصحيفة ـ          ك  اناضطراب لدى اآلخرین، وذآ  تل

ار او    ث اخب ت لب ى االنترن ع عل ة ومواق ائق مزیف ة ستتضمن وضع وث رامج االعالمي الب
ى                  .  مفبرآة حليالتت ثًال ال را من االشياء المنسوبة م وهكذا فان من الممكن تصور ان آثي

ى                   المقاومة ا تسيء ال ى ربم ى االنترنت بالصوت والصورة والت ة والتى ثبت عل  العراقي
  العراقية هى من فعل وفبرآة البنتاجون وغيره من اجهزة امریكا الملعونةالمقاومة

 



  المتوحشة الرأسمالية
 محمد مورو. د

 انواع النظم التى ابتليت بها البشریة، ذلك انها بالضرورة متوحشة،  ابشع هى   الرأسمالية
م   ة ل ى آلي دوه ادة      یع ماليون والق ى الرأس ا وال حت يطرة عليه ى الس ادرا عل د ق  اح

الى   يون، وبالت حایاهاالسياس ت    فض ى ارتكب ى الت اع، وه حون لالتس ا مرش رائم  دائم  ج
تعمار والحروب والنهب  راالس الم  والقه عا من سكان الع ا واس ى تهمش قطاع  وهى الت
 من اهل اوروبا وامریكا والدول الصناعية الكبرى        الضحایاوستصل فى النهایة الى التهام      

ى  ألة ال ل المس ث تص ها، بحي ةنفس ادة مجموع وك والق رآات والبن حاب الش ن اص  م
 . آخرجانبان العالم فى العسكریين فى جانب، وباقى سك

 افساد   او الرأسمالية ووحشيتها التقتصر على مجال تجارة السالح ونشر الحروب             جرائم
ة          واالنسانية البيئة، بل هى متوحشة فى آل جزئياتها، حتى فى الجوانب المرتبطة بالرحم

ر        ف آالم البش اع تخفي ذا القط روض له و المف ثال، وه الج م اع الع ل قط امث  او الزیادته
ارهم فى البحث عن عالج او          وا اعم وا   دواءالمتاجرة بها، وآل العلماء الذین افن م یفعل  ل

 .ذلك من اجل زیادة ارباح الرأسمالية
الم وآيف               بعنوان فضح آتاب صدر مؤخرا      وقد ك الصناعة فى الع ا تل  صناعة الدواء مافي

يس    ب ول يلة للنه بحت وس ا اص ةانه دد  الرحم اب ع ى الكت ف اآلالم، وف ن  وتخفي  م
 :المالحظات الهامة جدا آالتالي

ارة ان ـ تهدف    تج ار اقتصادى یس ى خي ا ه انيا وإنم ارا صحيا او انس د خي م تع دواء ل  ال
 .الربح

رة ضعف     ـ اليف  ان سعر قرص الدواء مثال ـ حتى فى الدول االوروبية ـ یساوى الف م  تك
 .االنتاج

 من حق احد احتكاره     ليسسانيا   ان من المفروض ان تكون نتائج االبحاث الطبية تراثا ان          ـ
 .ولكن العكس هو الذى یحدث

ل    ـ ا مث دواء مثله ناعة ال رآات ص رآات ش ط    ش دفها فق رول وه الح والبت ناعة الس  ص
 .استغالل االنسان

رر الوسيلة     فى ان مقوالت ميكافيللى     ـ ة تب  . السياسة هى التى تحكم صناعة الدواء، فالغای
م  ـ ب ل د ان الطبي ری یع الج الم ه ع ه، وان     یهم ى مدخرات طو عل ه الس ا یهم در م ض بق

ان الطبيب والصيدلى والممرض             الطلبالمریض اصبح رقما فى سوق       ذا ف  ليس اال، وبه
 . رحمةمالئكةاصبحوا اعضاء فى مافيا وليسوا 

ذا شأن  ـ رس ه ى وحش مفت ت ال ة تحول ارة وصناعة االدوی مالية ان شرآات تج  الرأس
  .التقليدیة فى اى مجال وزمان ومكان

 . مليار دوالر سنویا٠٠٤ الى العالم تصل ميزانية تجارة الدواء فى ـ
ن   ـ اع ع ك القط ى ذل دا ف ادا متعم اك فس ق ان هن ل  طری يين وتموی اوى للسياس ع رش  دف

 لوسائل االعالم للمساهمة       ورشاوىالحمالت االنتخابية، وآذلك دفع عطایا ومنح وهبات        
 .فى خداع المریض واستغالله

 التالعب فى الدراسات العلمية والمعملية وغياب الجانب االخالقى         حدل الى    ان االمر وص   ـ
ارب  ى التج ة،ف دد   االآلينيكي ذا الص ى ه اق ف عة النط ش واس ات غ اك عملي  . وان هن

ا مع                االنسانى  ان غياب الحس     ـ ون یومي رك اآلالف یموت ى ت  وصل فى بعض الحاالت ال
واقى    م، وجود المصل ال ا   له ى تستمر مبيع ك حت ري   وذل دواء لصالح الشرآات الكب  .ت ال

  احدى آليات الهيمنة االمریكيةاصبحت ان صناعة الدواء ـ
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رار                   الصحفى  حد وصف الكاتب      على ان صانع الق رام ف دة االه اد فى جری د العظيم حم  عب

ذا االآتشاف                  الطریق االمریكى قد اآتشف ان      دس، وان ه ر اوًال بالق د ان یم داد الب ى بغ  ال
رائيل  یبشر به المحافظون الجدد فى واشنطن وشرآاؤهم فى اسآانهو النقيض تماما لما    

داد، بمعنى ان     للعراققبل الغزو االمریكى   ر اوال ببغ د ان یم  من ان الطریق الى القدس الب
ى                واسقاطاحتالل العراق    ة ال داعيات حتمي ه من ت  صدام حسين سيؤدى ضمن مایؤدى الي

ل شارون رئيس                وبقيةرضوخ الفلسطينيين    ا اریي ى یمليه  العرب الى شروط التسویة الت
ى  رائيل وف دمتهاوزراء اس ت مق رائيل وتح ة الس دة وابدی مة موح دس عاص اء الق  بق

ة           الشروطسيادتها المطلقة مع سائر      ين االسرائيلى للتسویة الواجب ة اليم  التى تشكل رؤی
رهم من  ع الفلسطينيين وغي ةاالطرافم ه     .  العربي ر ولكن و مبك ا ـ وه ذا المنطق طبع ه

رى ان آسب النصر     راالسياسىصحيح ـ ی ا یتوقف  والعسكرى فى الع ق لصالح امریك
دًا       والدعمویعتمد على دعم عربى اوروبى ودولي،      وب ج راق مطل ا فى الع ى ألمریك  العرب
دون من ناحية السيطرة على العراق امریكيا        ذا             وب رى اصحاب ه  دعم عربى مستحيل وی

ى فلسطين  ة ف ة الشعبية سيخففالمنطق ایضا ان نجاح تسویة معقول را من التعبئ  آثي
ة ومن   العربية ضد    م سياسات الوالیات المتحدة االمریكي ا فى      ث  سوف یسهم فى نجاحاته

ة       ودة للسياس داقية المفق ن المص ا م ى نوع راق ویعط ةالع ات  االمریكي ل الحكوم  ویجع
ة                  ى عكس رغب راق عل ى أى حال    . شعوبها العربية اآثر قدرة على دعم امریكا فى الع عل

ذا هو المهم       وال وجود   فان هذا المنطق ماآان ليظهر ـ وه ة ـ ل درتها   المقاوم ة وق  العراقي
ة         الى حاج راق وبالت ى الع ى ف روع االمریك ال المش ى افش اعل ى او  امریك دعم العرب  لل

ع        ل یرج إن الفض الى ف ة، وبالت ك المقاوم ق تل داقية لتطوی ة  اوًالالمص را للمقاوم  واخي
ر االمریكى ان     القرا صانعالعراقية فى هذا الصدد، ولكن ینبغى ایضا ان ندرك ان اآتشاف            

وح      الحقيقية،الطریق الى بغداد یمر عبر القدس لن یجعله یغير سياساته             بل یجعله فقط یل
ر           ویح ـ وهو ام دما تعرضت    حدث بامكانية حل مشكلة فلسطين ـ فقط مجرد تل  ایضا عن

ة                  ا قویت المقاوم ا امریكا ألزمة فى افغانستان ویحدث وسيحدث آلم اك، ولكن      هن  او هن
راق او افغانستان ـ          بالفعل اذا و ان ـ فى الع ة فى اى آ ة    اوصلت المقاوم ى حال ا ال  غيره

ى      دیا ف ا ج ر امریك ط ان تفك دها فق ن عن تراتيجى ـ یمك د االس رالتهدی ى تغيي اتها ف  سياس
 .فلسطين وتجبر اسرائيل على دفع ثمن ما
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الم و الس ود ه وان المفق ى  عن ع ف اب يق ة٠٠٨ آت ن المفاوضات العربي فحة ع  ص
ى     فير االمريك ده الس رائيلية اع يساالس ل ادارةدين ى ظ ه ف دأ عمل ذى ب  روس ال

انى   نوات الثم الل الس م خ وش االب ث ورج ب رئيس ج دال ونلعه ل آلينت رئيس بي  ال
 روس، آاندينيس عاما،   ٢١حكومات اسرائيلية على مدى     وتعامل بالتالى مع عدة     

 متصلةعاما ٢١يشغل منصب المنسق العام لعملية السالم العربية االسرائيلية لمدة          
د آان خاللها الشخصية المحورية فى السياسة االمريكية تجاه الشرق االوسط،              وبع

راسات الشرقترك منصبه فى عهد الرئيس بوش االبن انتقل الى معهد واشنطن لد       
ى ةاالدن ه للدول روف بميول يس روس مع الم، دين ة الس ن عملي ة ع تم بالكتاب  واه

ة،  زالعبري ونوالتحي رئيس آلينت ى ادارة ال ة ف من مجموع ان ض رائيل، وآ  الس
ىمسؤولة عن الشرق االوسط   سف ة فى البيت االبيض ومجل ة االمريكي  الخارجي

ة          از باالناالمن القومي، وهى مجموعة آانت متهم امحي نحن ام ذا ف  السرائيل، وهك
ة           ائع المفاوضات العربي ىاالسرائيلية، رواية شبه اسرائيلية لوق  ولكن مع االخذ ف

ر  ان من الممكن استخراج العب ر ف ذا االم ار ه ىاالعتب كالت ى تل ا عين ف  ال تخطئه
رئيس    ثًال ان ال ا م يس روس، منه ا دين ا رواه داث آم ورىاالح افظالس ابق ح  الس

ا   ى                      االسد آ ا التوصل ال ة يحاول حق يس روس فى لحظة معين اق ن فى رأى دين اتف
اراك وزراء االسرائيلى ايهود ب سالم مع اسرائيل، ولكن عندما ابلغ روس رئيس ال

ىبحماس  اراك وطرح مجموعة مطالب ادت ال اد ب افظ االسد للسالم ع رئيس ح  ال
ثًال ان المفاوضات االسرائيلية          الفرصة، ضياع تلك    رى روس م م تكن وي ة ل  العربي

 حقيقية واقتناعا حقيقيا للطرفين بالسالم لم تنضج بعد وانتسويةلتنجح الن عملية    
يسعاجزًاياسر عرفات آان    روى دين ذا الطرف االسرائيلى وي  عن صنع السالم وآ

اجلهروس رأيا ألبو عالء قاله       ذا السالم يحت أن ه اوض ب  تعليقا على مسارات التف
 !!حقيقه عاما اخرى لت٠٥الى 
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دوان رائيلى الع تویات ـ     االس دد المس طينى متع عبنا الفلس ى ش وم عل م والغش  الغاش

وت        رأسيا الوحشية طبعًا ـ   دم البي ا، فهو یغتصب االرض ویشرد الشعب ویه  وأفقي

ى    ى عل ة ویقض دمر البيئ روی ال،   االخض اء واالطف ال والنس ل الرج ابس ویقت  والي

ال  وهك ا ان ین ا وال عجيب يس غریب الذا ل دوان   االطف ذا الع ن ه عًا م طا بش  قس

 !!الحرالصهيونى االسرائيلى تحت سمع وبصر العالم 

ين ان                     فى ال فلسطين تب دعوة االسالمية حول اطف دة ال  تقریر احصائى نشرته جری

دد فة    ع زة والض ى غ داءات الصهيونية عل بب االعت هدوا بس ذین استش ال ال  االطف

ة           والغاراتة  الغربي  الجویة على البيوت والسيارات منذ اندالع االنتفاضة وحتى نهای

ال          % ٢٠ طفًال اى بنسبة     ٦٣٤ بلغ ٢٠٠٣عام   من عدد الشهداء، وان عدد االطف

ة  % ٩٠ طفًال، وان    ٣٣٥٤ الفترةالذین جرحوا فى نفس      من اطفال فلسطين المحتل

، وان ذلك التأثير سوف      لهم صدمات عصبية   سببتتعرضوا لتجربة قاسية وحوادث     

اءلون ة، ویتس رة طویل تمر فت اذا : یس رلم ال تنتش دى االجي هاد ل ة االستش  ثقاف

دة   أثير          !! الفلسطينية الجدی ر ان ت دوان ـ ویضيف التقری ل       الع ى الطف  االسرائيلى عل

 یعيشون مع احد   الفلسطينيينمن االطفال   % ٤٫٤الفلسطينى متعدد الجوانب فهناك     

بب استش  دین بس ات  الوال بب العملي رائيلية،هاد االب او االم بس اك االس  وان هن

من اطفال % ٤٢٫١ طفًال حرموا من المأوى نتيجة هدم منازل اسرهم، وان ٤٩٩١

ى         طرون ال طينيين یض اال فلس اك اطف ر، وان هن ط الفق ت خ ون تح طين یعيش فلس

ذا الصدد        ٤٠ الى العمل بسبب غياب العائل وقد امكن حصر           الخروج ة به .  الف حال

 !! اسرائيل وأمریكاعلىلعنة اهللا 
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افقون العرب أن الجيش االمريكى جاء             وآلتهم االمريكان   زعم ة والمن  االعالمي
اء     ره وبن الم اليساوى       عراق الى العراق لتحري  حر مستقر ذى سيادة، وهو آ

تالل   ديهى ان االح د، فب يئا واليصدقه اح ىش يادة  ف ى الس دوان عل ه ع د ذات  ح
ا           والكرامة و آانت ممارسات االحتالل آله ة  وحتى ول ة   اخالقي ة ومتزن  وقانوني

 .وهذا مستحيل طبعًا نظرا لطبيعة االشياء 
ان االوضاع            فما آل حال    على  بالك انه باالضافة الى ضياع السيادة والكرامة، ف

ى ايضا تسير من سيئ        ى     ال ة وصلت ال ود   % ٧٠ اسوأ، فالبطال داء الجن واعت
ى االر ريكيين عل ر اصبحواح واالعراض االم االت الفق ا ومشهورا وح  معروف

 .تزداد والبؤس هو سيد الموقف
ر والمخدرات اصبحت               ذلك الى   وباالضافة ة وشرب الخم دعارة والرذيل ان ال  ف

ان       االحتالل،ظواهر منتشرة فى العراق بعد       ان ومك ل زم  واالحتالل اصًال فى آ
أ   ًال او تنش واهر اص ذه الظ روج له رورةي ه البالض ة  مع ل ببني باب تتص س

ة         ه من اوضاع واحوال اجتماعي ا يخلق ه وم د  وسياسية االستعمار ذات  فى البل
 .الُمحتل
ة   حول اعترفت مجلة نيوزويك االمريكية بذلك فى تحقيق لها     وقد  انتشار الرذيل

وات               د ان سيطرت الق ر بع ة والدعارة واالقراص المخدرة والخم ى   االمريكي  عل
ور، وتضيف المج  د االم وات    مقالي ن الق جيع م تم بتش ك ي ل ان ذل ة دون خج ل

 وتسخر المجلة بالتالى ـ وال يمكنها اال ان تسخر ـ من طبيعة الحرية   االمريكية،
 . الواليات المتحدة االمريكية الى العراقجلبتهاالتى 

ار روف  انتش ر مع ثًال ام دعارة م ى ال باب  ف ي، ألس تالل االجنب االت االح ل ح  آ
ة، وسقوط     تتصل باألزمة االقتصادية   ة  من ناحي ة،     منظوم ة ثاني يم من ناحي  الق

 الخمر والمخدرات     انتشاروحاجة الجنود االجانب الى ذلك من ناحية ثالثة، اما          
ة    ى االحساس بضياع الكرام نقص ف ويض ال ة تع ن محاول وع م و ن ببفه  بس

ا               ى حله رد عل در الف ة وسياسية اليق االحتالل او هروب من معضالت اجتماعي
ى  رب ال رالفيه ع  خم ة المجتم رب حيوي ن ض وع م ى ن م ه درات، ث  والمخ

دف    ى ه الى فه ه، وبالت عاف مقاومت تعمارىواض ذه   اس ب ه واء بجل ت س  ثاب
ى  الء او بالتغاض ق وآ ن طري رة او ع ا مباش درات وبيعه نالمخ ك او ع  ذل

 .باالثنين معًا
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م                ذوى نكتشف بعض    أحيانا تثناء مه ه اس د القاعدة، ولكن  الضمير فى الغرب، وهذا استثناء يؤآ

ا                     االعترافآنوع من    رق هن ا ان نف أ، ولكن علين  او صحوة الضمير او تأآيد الصحيح من الخط

ئج وهذا النوع من البشر    من الضمير الحي، ضمير حى أصال بصرف النظر عن النتا          نوعينبين  

ى  ربف اة    الغ ألة دون مراع ن اى مس ى الصحيح م ف االخالق ذ الموق ان يتخ ل مك  والشرق وآ

رة الخسائر          والعوامل،للظروف    نوع آخر يكتشف المسألة بفضل صمود الضحايا، اوبسبب آث

ا ان نصنف                    اوفى الغزاة    الطبع هن ا ب وى االستكبارية، ويهمن   بسبب عدم جدوى الموضوع للق

وعين وهو   الكاردينالماقاله    آورماك رئيس الكنيسة الكاثوليكية فى بريطانيا فى اى نوع من الن

ذى                   من ى فال ى الصعيد العمل ؤخر عل م ي دم ول م يق  يتخذ  النوع االول ولكن مع ادراك ان آالمه ل

ة                ة عدواني ذه رأسمالية براجماتي د   بالضرورة، القرار فى النهاية هى المؤسسة الحاآمة، وه  وق

 المليارات التى بريطانياانتقد الكاردينال آورماك مورفى اوآونور رئيس الكنيسة الكاثوليكية فى         

يالد               د الم ى رسالة عي ال ف ه   : انفقت على الحرب فى العراق وق ارات        امر ان  مرعب ان تنفق ملي

اس م  ممكناالجنيهات االسترلينية على الحرب فى الشرق االوسط فيما آان     ن  انفاقها الخراج الن

ة    ى الحقيق ة، وف راض الفتاآ ة واالم وء التغذي ر وس انالفق داءات  آ ه ن د وج ال ق ذا الكاردين  ه

ا              د دائم دء الحرب واآ ل ب ى قب ا      انمتواصلة ضد الحرب، وحت وم عليه راق محك ى الع  الحرب ف

ى الحروب هو نتيجة             امربالفشل ولكن ربما يفهم الكاردينال او ال يفهم ان           ارات عل اق الملي  انف

ة ن    طبيعي عى لش ى تس مالية الت يادة الرأس روب لس وت    الح انع الم غيل مص الح وتش ع الس  لبي

ن يتوقف   ر ل و ام ى االسواق، وه داءاتوللحصول عل ة بالن ل بالنضال ضد المنظوم ة ب  البريئ

  وخاصة فى الغرب وامريكاباسمهاالرأسمالية برمتها وضد المؤسسات الحاآمة 
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 االمريكية القيام بعملية غسيل مخ للشعوب العربية بطرق متعددة، منها المتحدة الواليات   حاولت

ذريع                     اذاعاتانشاء   ان نصيبه الفشل ال ه آ ك آل ا، اال ان ذل ...  وقنوات فضائية وصحف وغيره

ا يكف       الشعوبفهل   ا                العربية ذآية ومثقفة بم اك اعالم دماغ، ام ان هن ى الفشال وسائل غسيل ال

 من   واالسرائيلية مضادا قادرا على افساد الوسائل االمريكية، ام ان الممارسات االمريكية            عربيا

ل            يظ البشاعة والوضوح بحيث اليمكن عمليا الدفاع عنها والتبريرها، ب اذ موقف       الغ ا واتخ  منه

ةعن اشر واالستجابة   معاد بالضرورة لها آنوع من الدفاع المب       د ان السبب        التلقائي نفس، اعتق  ال

 عنه االمريكان انه اليمكن النسان سوى فى        ويتغابىاالخير هو االآثر صحة فما ال يفهم او يفهم          

 معها او يفهم منطقها وهو نفسه ينزف الدماء والكرامة        يتعاطفتلك المنطقة ان يحب امريكا او       

 .بسببهاوالمصالح 

ر مفتشى            بالفشل   االعتراف ى لسان آبي رة عل ذه الم ة  وزارةاالعالمى االمريكى جاء ه  الخارجي

ى تنفق             ة االمريكية فى تقرير اعده الرجل عن اذاعة سوا االمريكية الت ا   الحكوم ة عليه  االمريكي

ة   ٢٢ يم االمريكي ث الق ا ب دف منه ان اله نويا وآ ون دوالر س ر ملي ة وتبري ات االمريكي  السياس

ب ل وقل ى عق ن والوصول ال ة الشرق االوسط، ولك ى منطق رب ف ة الع ن النتيج رب م اد تقت  تك

ة، ان   ة االمريكي ر مفتشى وزارة الخارجي ول آبي د ق ى ح كالصفر، فعل د تل ة ق ة االذاعي  المحط

ان دون المستوي،                ا فشلت فى مهمتها وان مستوى الجودة بالمحطة آ ى اذاعة    م "  ينطبق عل

وا ا    " س ن وس ا م رة وغيره اة الح ى قن ق عل ى  ينطب الم الت أتهائل االع دة  انش ات المتح  الوالي

ب ان السبب  ة، والعجي ى شعوب المنطق ا ال ديهىخصيصا لتوجهه و بشاعة الب ى الفشل وه  ف

ذى            ر ال ة اخرى          راحالممارسات االمريكية فى المنطقة غاب عن التقري  يبحث عن اسباب جزئي

 الخ..  الميزانيات وقلةالعربيةتتصل بمستوى المعدين والمذيعين وطريقة نطق اللغة 
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ا اآتشفنا       األمريكى من ايجابيات الغزو لعل ًا ـ انن رة طبع  للعراق، رغم سلبياته الكثي
ن   ربيين م ادة الغ انان الق ذا   امريك د اتضح ه آمرون، وق ذابون ومت ين آ  وأوروبي

ر            بوجود الكذب فى أآثر من شيء مثل الزعم         ام غي دمار الشامل، او األرق  اسلحة ال
ن حيحة ع ة  الص بب المقاوم ائر بس ة الخس حفيين  العراقي ل الص لة، او قت  الباس

اس،       ى الن ول ال ن الوص ة م ع الحقيق ين لمن ذاواالعالمي ار   وهك رة االنبه إن فك  ف
م تكن                 ة ل د، وهى فى الحقيق ى االب دا بالصدق الغربى قد سقطت ال رة صحيحة   أب  فك
 ايجابى فى أمرة هو ولكنه االعالم الغربى الجبار، على اى حال فان سقوط تلك الفكر

ه  علىاحساسنا بعدم الهزيمة االخالقية امام الغرب، ومن ثم القدرة النفسية        مواجهت
ان عنصر الصمود                 ا، ف النفس اخالقي ة ب دون الثق  االساسى وانتزاع حقوقنا منه، وب

ن      بحت م ر اص وش وبلي ة ب ربيين خاص ادة الغ ذب الق رة آ رورة، وفك قط بالض يس
ار ةاالنتش داول لدرج االت  والت يس تصريحات او مق ا صدرت لترصدها، ول  ان آتب

 .فقط
د البحوث                 هذا وفى ر االستاذ بمعه د ميل  الصدد نرصد آتاب الكاتب االسكتلندى ديفي

ة  ةاالعالمي ب بجامع ى اآاذي وان اخبرن اء بعن ذى ج تيرلنج ال  Tell Me Lies س
وم تشو         الصحفيينوشارك فى آتابته عدد من       ل نع ربيين مث رين الغ مسكى و    والمفك

رهم،  ارك ستيل وغي رت فيسك و م ى ويتحدثروب درة االعالم الغرب  الكاتب عن ق
م    ن ث ة وم ب محبوآ ديم أآاذي عوب وتق داع الش ى خ يطرةعل ام الس رأى الع ى ال  عل

ة            دة االمريكي ات المتح ا العالمى والمحلي، وآيف ان الوالي د       وبريطاني ر ق  بوش وبلي
دمار الشامل     اسلحة فق والمزور حول      لعبا بعقول الناس وخدعاهما بالحديث المل       ال

ة     التلفيقالعراقية ويتحدث الكتاب عن الحرب الدعائية، الحرب االعالمية،           فى تغطي
ر                    اذب وغي ى آ اب ان االعالم الغرب ائى للكت ى النه ه، اخبار الحرب، والمعن د   نزي  وق

د والتلفيق فى االعالم             ريكى االماستشهد الكاتب بعدد هائل من حاالت الكذب المتعم
ي      وع العراق ول الموض ة ح رة، وخاص ة االخي ى اآلون ى ف  .والغرب

 الدآتور جعفر شيخ ادريس رئيس الجامعة االمريكية المفتوحة         فإن ناحية اخرى    من
رئيس  ىيرصد ان ال ين  االمريك ان المتهم اء االمريك ر الرؤس و أآث وش ه ورج ب  ج

ة   ن الدوائراالمريكي ذب م ةبالك واء  العادي د س ى ح ين عل  . والمثقف
ين من             على ل  الجانب اآلخر، فإن احد المحامين المعين دفاع عن احد         قب  المحكمة لل

د                ا ق م يستأجر محامي ذين ل راء ال د المتهمين المسلمين الفق د       عق ؤتمرا صحفيا بع  م
اآم      دى المح ام اح لمين ام ؤالء المس ى ه ة عل دوراالحكام باالدان ةص ال االمريكي  ق

ابيين او المجرمين ،         الرجل انهم يكذبون حين يصفون هؤالء ال          ال شباب باالره  وق
ى اتصل بهؤالء الشباب، وأن                    انه لم يكن يعرف شيئا عن االسالم وال المسلمين حت

  ما يميز هؤالء الشباب انهم اليكذبون اآثر
 



  والخداع الكذب
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ى        بوش ادارة الرئيس  دأبت الم وعل ى الع ذبت عل  على الكذب والخداع والتضليل، آ

ذبت حين ادعت               اسلحةالشعب االمریكى نفسه بشأن      راق وآ دمار الشامل فى الع  ال
وت وتعيث فى          بهاانها جاءت لتحریر الشعب العراقى فاذا         تقتل المدنيين وتهدم البي

دة بشأن عدد          !! الجرحيدا، وتعذب المعتقلين وتقتل     االرض فسا  ذبت مرات عدی وآ
ة          ة قتالها وجرحاها فى المعارك مع المقاوم ى االستخفاف       العراقي  لدرجة وصلت ال

ات       ول الوالی رة تق ل م ى آ أن، وف ذا الش ى ه العقول ف دةب ى  المتح ا قضت عل  انه
وى     ورة اق د بص ن جدی ة م ذه المقاوم ر ه ة فتظه ة العراقي د المقاوم  .وأش

 والدولية تقریر حدیث اعده انطونى آوردزمان من مرآز الدراسات االستراتيجية فى
ليل     ذب والتض وش بالك ى ب رئيس االمریك ى ادارة ال ام ال ه االته م توجي نطن ت بواش

انهم یعيشون             واخفاء ة ب  الحقائق، ووصف التقریر المتحدثين باسم االدارة االمریكي
ا     الوهمفى   م بروای ة           اثناء ادالئه وات االمریكي راق، وان الق تهم عن االحداث فى الع

يم               هناكتواجه    هجمات اآثر خطورة وأشد فتكا مما یتم االعالن بسبب الفشل فى تقي
 . ارض الواقع آما حدث فى فيتنامعلىنزیه للحقائق 

وان            التقریر ان یحمل عن ه آوردزم ذى آتب ار  ال وسيلة الحرب المضادة ضد        .. االنك
را ى الع لحين ف ات  المس ى معلوم ا عل وى ایض رةق ، احت ى خطي أن االوضاع ف  بش

ه               ل اجهزت ه   واسلحته العراق واساليب المقاومة وفشل الجيش االمریكى بك  واموال
را        ددا آبي اك ع ذآور ان هن ره الم ى تقری ان ف رى آوردزم ا، وی ى مواجهته نف  م
دا  المتعاطفين مع المقاومة سماهم الجواسيس متغلغلين فى آل مكان ویشكلون تهد           ی

ة بمعلومات عن            خطيرا دون رجال المقاوم راق ویم  على العمليات االمریكية فى الع
ات  واتتحرآ رف الق راق تحصيناتها، ویعت ة اخت دها وآيفي اآن تواج ة وام  االمریكي

ات             المقاتلينالتقریر ان اعداد     ل الهجمات المضادة وعملي  فى زیادة مستمرة رغم آ
 والتعذیب بحق العراقيين، ویرى التقریر ان  والمداهماتواالعتقالالقصف والتدمير 
راق                  قللتاالدارة االمریكية     من شأن المسلحين ومن حجم مخاطر الجریمة فى الع

 للجهود االمریكية وجهود قوات التحالف وفشلت فى        الشعبىوبالغت فى حجم التأیيد     
 . الواقعارضتقدیم تقييم نزیه للحقائق على 
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ورآر صحيفة حسب راق  النيوی ت الع رائيليا لتفتي ا اس اك مخطط إن هن ة ف  االمریكي
ة فى        دتها    " B" وذآرت الصحيفة ان الخطة         الشمال، واقامة دولة آردی ى اعتم الت

اون   رائيلية للتع ابرات االس عالمخ دریب     م ى ت وم عل تهم تق ة دول ى اقام راد ف  األآ
دوز  ة الكومان ات خاص ام بعملي راد للقي لاالآ ة داخ وریة واالیراني ى الس  االراض

ب   رائيل تشمل التجسس والتخری ة لصالح اس ا،والترآي إن وغيره ة ف ى الحقيق  وف
ي،       ردى العراق وع الك ى الموض رائيلى ف اد االس ود دور للموس اوج ردى وربم  الك
 اسرائيلمصلحة  الترآى واالیرانى امر ليس جدیدا، بل هو قدیم ومعروف، وآذا فان            

دیهى ومعروف  ر ب ا ام ران وسوریا وترآي راق وای ل الع د وتفتيت دول مث ى تهدی ف
ى تحریض                    ایضا، اء عل م بن ذى ت راق وال  ولكن الجدید هو ان االحتالل االمریكى للع

ذا                اسرائيلى ة لتحقيق ه  ودور آبير للوبى اليهودى فى امریكا اعطى الفرصة الكامل
دف   دیم،اله ا ا الق ب علين ة     ویج ن خط رائيلية ع ریبات اس ار وتس دع بأخب ال ننخ

ود            اليهوداسرائيلية لتوطين    يس الطبيعى ان یع  فى العراق فالعكس هوالمطلوب، ول
وب هو       العراقالمهاجرون من اسرائيل الى       واقامة دولة یهودیة هناك، ولكن المطل

ود  يس یه ال وجواس ال اعم تخباراترج ى واس ادى وسياس وذ اقتص ق نف  لتحقي
كرى ة وعس ة عميل ة آردی ة دول ى اقام ل عل ى او والعم رائيل، وتحظ ة الس  تابع

 .قوياسرائيل بداخلها بنفوذ سياسى واقتصادى واستخباراتى 
دریب     الكاتب  الف  ٧٥ االمریكى سيمور هيرش آشف النقاب عن خطة اسرائيلية لت
ردى الل         آ ن خ ت م رائيل عمل رائيلية، وان اس ة االس وات الخاص رار الق ى غ  عل
ة ة المنطق ز للتجسس     الكردی ت مراآ ران وأقام ل ای ى داخ لل ال ى التس ة ال  العراقي

 تفعل ذلك فى آل من سوریا وترآيا، وآانت الحكومة السوریة            انوالرصد، ویمكنها   
ا   رائيل بأنه ت اس د اتهم دق ا،  تع ران وترآي راق وای وریا والع ى س ال ف راد للقت  االآ

راد یه    خاللوهكذا فإن الخطر االسرائيلى من       ة            االآ دول العربي را من ال ددا آبي دد ع
ذا المخطط       التحركواالسالمية، االمر الذى یقتضى      وأد ه  والتنسيق بين هذه الدول ل

 !! هذه الدولعلىقبل ان یستفحل خاصة انه خطر وجودى 
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ات           احدثها التى   التغييرات  الرئيس األمريكى جورج بوش االبن بعد فوزه فى االنتخاب
ة  دورةالرئاسية االمريكي وش ب رئيس ب د ان ال ا تؤآ نوات آله ع س دتها ارب ة م  ثاني

اته  ا بسياس ةاصبح مفتون د اليميني ذا يري ا، او هك د منه د المزي ه يري  المحافظة وان
ا           ى عكس م ه، وعل ون              روجالذين يحرآون رئيس االمريكى يك بعض من أن ال ه ال  ل

د              اتخاذعادة فى دورته الثانية اآثر قدرة على         م يع ه ل ى ان النظر ال رارات اصعب ب  ق
ات،  ى االنتخاب ات ف م اللوبي ى دع ة ال نبحاج ل ولك ى اآلن ان العق اهو واضح حت  م

ل    والتعقل اليزاالن بعيدين عن جورج بوش وادارت         ه ه، ب ين،      ان ى اليم ر ال  يتجه اآث
د             ل البوشى فول أرا وفى المسألة الفلسطينية مثًال تمخض الجب را، هو       ف  صغيرا حقي

 !!٢٠٠٩مجرد وعد باقامة الدولة الفلسطينية عام 
ديهى ذا ان وب ة،     ه ى النهاي رت ف ابقة تبخ د الس ابقة والمواعي الوعود الس راء ف  ه
لحظة، مع العلم ان بوش لم ينتقد سياسات          للتبخر فى اى     قابل بدوره   ٢٠٠٩ووعد  

 لوقف حمام الدم فى غزة والضفة بل طالب السلطة ضغطاالستيطان الصهيوني، وال 
ى  دخول ف دة بال ع الشعب الفلسطينى تحت مسمى حربالفلسطينية الجدي ة م  اهلي

ى االرهاب     ى اذا سلمنا بمنطق        !! القضاء عل دلين ومتطرفين فى         انوحت اك معت  هن
اول    تباعااالمريكية فانه يطاح بمن يسمون بالمعتدلين       االدارة   ولين ب  وآخرهم آان آ

ة    ه اآلنس ت محل ذى حل ابق، ال ى الس ة االمريك ر الخارجي داليزاوزي س آون  راي
ا     ون انه رى المراقب طينيين وي راث بالفلس دم االآت التعجرف وع ة ب اءتالمعروف  ج

راض او مناقش              دون اعت ين االمريكى ب ل وتنظيف        لتنفيذ سياسات اليم ديل ب ة او تع
ى  وزارة رب ف ا للح ل حماس دال واالق وفة باالعت ر الموص ن العناص ة م  الخارجي
دفاع فى منصبه وهو             وآذاالخ،  .. العراق د رامسفيلد صقر وزارة ال  استمرار دونال

ى      رب ف ى الح ل ف ذى فش راقال تمراره    الع د اس ى يري ين االمريك ن اليم  . ولك
 !! باول الى رايس ياقلب التفرحمن
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 االمريكية تبين ان الجنود االمريكيين يعاملون الشعب العراقى معاملة غير           النيوزويك تحقيق   فى

م                    الئقة ة له ذين ال عالق والين لالحتالل او ال ة،  وال آريمة حتى ولو آانوا من الم ذا   بالمقاوم  وه
ة وصلت    االمر حتالل ولكن المثير فى      امر بديهى وال جديد فيه، فاالحتالل هو اال        ك المعامل  ان تل

ار        ك اخب ة النيوزوي وزير      وحوادث الى السادة الوزراء، وقد نقلت مجل ثًال ال ا م ذا الصدد منه  به
 فى حكومة عالوي، والرجل عاش فى والمعادنهاشم الحسانى الذى آان يتولى وزارة الصناعة 

ة باللهجة          اتالدبابامريكا سنوات طويلة قبل ان يأتى مع          االمريكية، اى انه يجيد اللغة االنجليزي
 الكالم عن سوء فهم حدث، فضال عن ان الرجل اخرج بطاقته وهويته اليمكناالمريكية وبالتالى 

ة       شخصيتهالتى تدل على     ك داخل المنطق ود، وذل  ومع ذلك تعرض للكمات مستمرة من احد الجن
 .ذاتهاالخضراء 

ه، واستمررت فى            اجل لق " هاشم الحسانى    يقول ا مع ه،  الحديث د لكمنى الجندى وآنت لطيف  مع
ك الوقت    فى ولكنه استمر فى لكمي، لقد آان الوضع خطيرا، ولكننا سيطرنا عليه بالحكمة               ". ذل

ه فى احدى              والمثال م ايقاف اط  الثانى هو الوزير عدنان الجنابي، الذى ت ا    نق دم اليه يش وتق  التفت
ر وصديق            و وزي رب       واثقا من نفسه فه اد عالوى ومق ريكيين ألي ه للتعريف       لالم  واخرج هويت

ه من              دخول، بنفسه ورغم ذلك لكمه جندى على وجهه ومنع ه             ال دم من ر تق دما اشتد االم ل عن  ب
ابى        الوزيرمالزم فى الجيش االمريكى وقام بتقييد ايدى  د بالستيكى ويعترف الجن ام ـ بقي  ـ الهم

 بها االرهابيين، والمالزم الذى قيدنى آان يعرف من         يكبلونآانت يداى مكبلتين بالطريقة التى      "
ود مرات                     "ـ ويقول الجنابى ايضا      " انا ة من الجن ر الئق ة غي ل معامل ى عوم ر عراق ل وزي ان آ

 ". يصل ـ على االقل ـ وزير واحد متأخرا نتيجة المعاملة السيئة   وزارىعديدة، وفى آل اجتماع 
رال       فهذا ما حدث ويحدث مع    الموضوع، جديد فى    ال دءا من الجن ان ب ان وزم  العمالء فى آل مك

ان                     الذىيعقوب   اء بعمالء اسرائيل من جيش لبن ة الفرنسية فى مصر وانته يال للحمل ان عم  آ
  فكلهم القت بهم سلطات االحتالل الى المزبلة بمجرد انتهاء دورهمالجنوبي،
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ا                 االخيرة فى االونة    ظهرت اب آله رین وصحفيين وآت  دعوات من اآثر من طرف وجهة او مفك
اذا                 سياسىتطلب اقامة ذراع     الم م م الع  للمقاومة العراقية على اساس ان من الضرورى ان یفه

اك من       ومن هي، وفى الحقيقة فان هناك اختالفا فى ا    المقاومة،ترید   ب، فهن ذا الطل لهدف من ه
 سياسى ذلك مخلصًا حتى تصبح المقاومة العراقية ـ وهى اآلن عمالق عسكري، لها ذراع  یطلب

ا                     دة بشأنها او اتهامه ى اى مزای ق عل ا ویقطع الطری ا یخدم اهدافها ویشرحها ویبرره ال   بأنه  ب
ه  منلمقابل برنامج سياسى مثًال او انها متطرفة اوغيرها من التهم، وهناك فى ا       یطلب االمر ذات

ا ذراع        اء بأنه ا واالیح كيك فيه ة والتش د للمقاوم ن النق وع م كرىآن ب  عس ل وال قل ال عق . ب
اره هى          بعد فان من حق المقاومة العراقية ان یكون لها اآلن او            وبدایة  اآلن او فى اى وقت تخت

ا ذراعها السياسي، او تعلن اآلن او ال تعلن عن نفسها             داف  وهویته ى          واه ذا امر یرجع ال ها، فه
 اهللا لم یعلن عن نفسه اال بعد عامين من            حزبعوامل تقدرها المقاومة ذاتها ومن المعروف ان        

ثًال ارى ان من        االسرائيليةبدء عملياته العسكریة ضد القوات        فى لبنان، وان آنت انا شخصيا م
ة تحدید االسلوب الصحيح  اآلن حتى التستطيع االجهزة االمریكينفسهااالفضل عدم االعالن عن  

ل                  وبدیهىللقضاء عليها،    ة اق زة االمریكي ل االجه ر محدد یجع  ان التعامل مع المقاومة آشئ غي
ى  درة عل ا  القضاءق اهو افضل له درك م ة ت ة ان المقاوم ى النهای م ف ا او تصفيتها، المه  عليه

 سهل ة فهذا بالطبع امر      واذا آان البعض یرید البرنامج السياسى للمقاوم      . نزاید عليها  االوعلينا  
ة،                         ه المشككون فى المقاوم د ب زا یزای را معج يس ام ه ول  ان  فيكفى یستطيع اى انسان ان یقدم

ان            راق من االمریك ر الع ا       ..نقول ان المقاومة تستهدف تحری ذا برنامج يس ه ا أل ة    آافي  الى حرآ
ا الطامقاومة، واذا اردتم المزید تقول المقاومة نرید عراق موحدا دیمقراطيا            راق     ئفي  ووحدة الع

ول ان              ون واالسالميون، وتق ون والقومي راق امر یتفق عليه الوطني ذا امر         الع ى مسلم وه  عرب
ون واالسالميون هل    ون والقومي ه الوطني دونایضا یوافق علي د دحر تری ة تری ر، المقاوم  اآث

ة   ة العالمي ن الحرآ زء م ي، وهى ج دوان االمریك ى الصهيولمناهضةالع نى  المشروع االمریك
ق   ر یتف ذا ام الم، وه ة والع ى المنطق ة عل هللهيمن ل  علي ون ب الميون والوطني ون واالس  القومي

ذا فى حد                اليوموایضا اليساریون الشرفاء التزایدوا بعد       ة وه ا مقاوم ى انه ة فيكف  على المقاوم
  عن نفسه بال لسانیتحدثذاته برنامج سياسى بل وذراع سياسى 
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زة  تحرآت  آيف أحد ينسى ال ة  األجه ى  الجهنمي ا  ف ال  وإسرائيل  أمريك دد  الغتي اء  من  ع  علم
دآتور  أمثال من العرب والذرة الطاقة ى  ال دآتور  المشد  يحي دير  سعيد  وال دآتورة  ب  سميرة  وال
ائل  عليهم الضغط أو آخرين إغراء إلى بالطبع باإلضافة هذا ، موسي ة  بوس نعهم  مختلف  من  لم
ة  يشكل  أنه رغم ، مفهوم بالطبع وهذا ، العربية القدرات تطوير ة  جريم ا  ، دولي ى  العمل  فم  ف
ة  دماء الكبار فيه يستحل زمن ا  ، الضعفاء  وآرام ذى  وم اهلنا  سوى  أضعفنا  ال ى  تس ا  ف  حقوقن
 ؟ . بها تمسكنا وعدم

 ، وإسرائيليا  وأمريكيا غربيا مرفوضة العربية ةللنهض محاولة أى أن معروفا بات ألنه مفهوم
ة  قاعدة أهم هم العلماء أن وبديهى ، الهدف لهذا إال أصال إسرائيل ينشئ لم الغرب إن بل  علمي
ى  ا  النهضة  مشروع  ف ان  وطالم اك آ اء  هن دم  وإرادة علم إن  ، تق ق أن يمكن  النهضة  ف  ، تتحق

إن  قلنا آما ولكن و  ف ى  والغربى  األمريكى  الفيت الطبع  اقتضى  النهضة  عل ان  ب ة  حرم  المنظوم
م  عناصرها أهم من العربية العلمية اء  وه ن  ، العلم ا  يكن  ول ات  تسعى  أن غريب دة  الوالي  المتح
اء  إرهاب إلى راقيين  العلم ة  الع م  السعى  أو استجوابهم  ومحاول راق  من  إلخراجهم  وراءه  الع

م  األمريكية المطاردة أن استفزازًا األآثر ولكن العلمية القاعدة تلك من لحرمانه ى  تقتصر  ل  عل
اء راقيين العلم ل ، الع ا ب ى وصلت إنه ى حت ل أو ، المصريين إل ر من آ ى م راق عل  من الع
  .وإسرائيل وأمريكا للغرب جاسوسا ليس عالم أى أو المسلمين أو العرب العلماء

د فارتى أن مصرية مصادر ذآرت وق ات س دة الوالي ة المتح ا األمريكي ى وبريطاني اهرة ف  الق
ة ة والوآال ة الدولي ة للطاق دمت الذري ب تق ة بطل تجواب المصرية للحكوم اء بعض الس  العلم
ى  بالعمل يوم ذات ارتبطوا الذين المصريين راق  ف ذ  وخاصة  ، الع دآتور  تالمي ى  ال  المشد  يحي

ة  ، باريس فى ١٩٨٠ يونيه ١٣ فى والصهيونية األمريكية الغدر يد اغتالته الذى  تضم  والقائم
دد را اع ن آبي اء م ن المصريين العلم م خريجى م ة قس ة الهندس ة النووي ة بكلي ة الهندس  جامع

كندرية ن اإلس ام أول م ى ١٩٦٧ ع ام وحت ذين ١٩٩٠ ع تهمهم وال نطن ت دن واش أنهم ولن  ب
اهموا ى س درات ف ة الق ة النووي ة ـ العراقي وال ـ المزعوم رة ط بعينيات فت ات الس  ، والثمانيني
الطبع إن وب دف ف يس اله ط ل اردة فق ل مط ن آ اون م ع تع راق م ل ، الع اب ب اء إره  العلم
ة  التخصصات  مختلف فى عالم ٤٠٠ بنحو عددهم يقدر الذين المصريين نعهم  ، النووي  من  وم
 ، العالم من مكان أى فى حتى أو مصر لصالح مدنية أو عسكرية قدرات أى تطوير فى التفكير
ك  أن وبديهى وع  ذل دار  اإلرهاب  من  ن ة  وإه ايير  وازدواج الكرام ق  وال ، المع  وال بمصر  يلي
ا  مع التحقيق تقبل أن بغيرها أى  علمائه ة  ب ا  بالفعل  تعترف  إسرائيل  أن خاصة  ذريع  بامتالآه
  نووي رأس ٢٠٠ بـ البعض يقدره ومدمرا خطيرا نوويا سالحا

 



 االرتباط الحقيقى من فك الهدف
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ة لالنسحاب من                  استخدام اميل الى    ال ك الخطة المزعوم ر عن تل اط للتعبي  مصطلح االرتب

ذا                 المستوطناتغزة وتفكيك    ة ه ك فى نهای  االسرائيلية فيها، وسوف یظهر السبب فى ذل
ن، ونبحث معهم عن    المصطلح نفسه مؤقتا، ونجارى الكتاب والمحللي      وسنستخدمالعمود،  

بب وراء  ذهالس ة      ه اه خارط ى اتج جاعة ف وة ش بعض خط ى رأى ال ثًال ف ى م ة فه  الخط
م  ذا وه ق، وه رددهالطری وع من النصر  ی و ن ة، او ه ى المنطق رائيل ف ا واس  ازالم امریك

ة فكانت النتيجة انسحابا احادى               الفلسطينيةحققته المقاومة    ة اللبناني  على غرار المقاوم
ل             ایضاا  الجانب، وهذ   فيه مبالغة، الن القوات االسرائيلية المنسحبة تستطيع العودة فى اق

ل وعادت رغم انف اوسلو                          ساعة من ربع    د انسحبت من قب ان فى غزة، وق ى اى مك  ال
فة  ت الض زة،واجتاح ابر  وغ ى المع يطرة عل تظل مس رائيلية س لطات االس م ان الس  ث

ر اى  دود والجو والبح لوالح ى ستحوی زة ال اع غ رى ان  قط ث ی بعض الثال ر، ال جن آبي
اط على قاعدة           ان اليسار             نسف شارون بنى فك االرتب  آل مشروعات السالم، وللعجب ف

ل        لفتالصهيونى یؤید تلك الخطة رغم انه هو الذى       ر المحل ى حد تعبي ك عل ى ذل ا ال  نظرن
آرتس      حيفة ه ى ص دار ف ا ال رائيلى عكيف رائيلية،االس ن   االس دث ع ع یتح بعض الراب  ال

و  الت ذا ه طينى وان ه ائى للطرف الفلس ل النه دفجاه ذا  ه ن الموضوع، وهك ارون م  ش
و ادى فلسطينية تصبح القضية اسرائيلية ـ اسرائيلية وليست اسرائيلية ـ          ثًال حتى ل  م

اد فى المجتمع االسرائيلى نفسه،                ة رفض      فالحاخامات االمر الى انقسام ح ودون حمل  یق
رد الجن      ى تم دعون ال ر فى    واسعة النطاق، وی ى االوام  اخالء المستعمرات  مسألة ود عل

 شأن اسرائيلى على    وهذا!!.. االسرائيلية فى غزة وهناك حدیث عن تكرار سيناریو رابين        
 !!آل حال
ي، وهى خطة             نصل اء  الى تسمية الخطة باسمها الحقيق ك         انه  االستيطان فى غزة وتفكي

ادئ      غزةالمستوطنات، ليس حبا فى الفلسطينيين بالطبع وال اهل           بالذات، وليس تنكرا لمب
ة             ة االستيطان الذى هو جوهر الصهيونية، ولكن الن تجرب  واالنتفاضة اوضحت     المقاوم
ه من       ورة     الممكن للخبراء العسكریين واالستراتيجيين االسرائيليين، ان دالع ث ة ان  فى حال

ائرین  رهينة فى ایدى الث الىفلسطينية شاملة ان تتحول المستعمرات الصهيونية فى غزة  
يش        ى الج ك عل تحيل ذل ایتهم او یس الى حم عب بالت هيونىویص دف   الص و اله ذا ه  وه

ا الحقيقى من الخطة ال اآثر وال اقل، وشارون نفسه صرح بذلك             م،      ولكنن  النسمع او النفه
يلة         رائيليين ووس ن االس مان ام ة لض ة طریق ر الخط ث اعتب ایتهمحي اطر  لحم ن مخ  م

م            حقيقية، وانه حين فكر فى االنسحا      ك المستوطنات ل ر ب من غزة وتفكي  اال فى امن   یفك
ى اسرائيل ومرة اخرى االنسحاب من غزة شكلى فيمكن عودة الجيش الصهيونى               اراد  مت

 الى غزة، وبالتالى فليس هناك شيء فى الخطة سوى تفكيك المستوطنات
 



  المتحدة دولة عدوانية الواليات
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ا  الطبع يمكنن ا  نحن ب ا واسالميا ـ ان نصف        باعتبارن ات المتحدة ـ عربي م ضحايا الوالي  اه

ك       . الخ..  بأنها دولة نازية او عدوانية     االمريكيةالواليات المتحدة    ولنا بالطبع آل الحق فى ذل
الطبع ألى              مافعلته بنا الواليات المتحدة      الىبالنظر   ا اسرائيل، ويمكن ب ا ربيبته وما فعلته بن
ار سجلها             مؤرخ ات المتحدة باعتب ى الوالي  محايد ان يطلق من االوصاف السيئة مايشاء عل
اك  مجال االبادة واالسترقاق واالستعمار والعدوان، بل حتى يمكننا ان نتوقع ان يكون               فى  هن

اد س   م بانتق مح له ن الضمير مايس دهم م ون عن ن  امريكي دة م ات المتح ات الوالي الياس  امث
 يبرر انناعوم تشومسكي، ولكن ماهو غير متوقع حتى اآلن ان يصل االمر بأحد االمريكيين         

ات  ى        ١١هجم دة عل ات المتح دوان الوالي ى ع رد عل روعا آ ال مش ا عم بتمبر ويعتبره  س
عوب ى    الش ر االمريك ه المفك ا فعل د م ذا بالتحدي ري، وه ل" االخ و ا" وارد تشرش تاذ وه س
ة     " االثنية" ورئيس قسم الدراسات العربية      جامعى ورادو االمريكي ة آل دآتور   . بجامع  واردال

ات مضادة فى                   : تشرشل قال  اطفين شنوا هجم ذا ماحدث، وان الخ ان ما تزرعه تحصده وه
ادة               مواجهة ة االب ة  السياسة الخارجية االمريكية المعادية فى الشرق االوسط وحمل  الجماعي

ام         فى العراق الت   ذ ع ا من ى فرضت عليه ات االقتصادية الت ، ١٩٩٠ى نفذت من خالل العقوب
ارة      ز التج حايا مرآ ل ان ض د الرج ا اآ ره قريب ل نش وى وارد تشرش اب ين ى آت المىوف  الع

أنهم  اء ووصفهم ب ارهم ابري ان صغار"اليمكن اعتب ى اودلف " ايخم ارة ال ى اش انف  ايخم
ازى المع ة الن ة الثاني رم الحرب العالمي م ": تشرشل"ويضيف . روفمج انواصحيح انه  آ

ا                    ون فيلق انوا يمثل م آ ذا، انه ا مدنيين بطريقة او بأخري، ولكن ابرياء ال اصدق ه  تكنوقراطي
ريحات واراء      ان تص الطبع ف ة، وب ة االمريكي ة المالي ب االمبراطوري ى قل دآتورف وارد  "ال

ل وبى الص       " تشرش ى والل ين االمريك دى اليم با ل ل غاض ارت رد فع ةهيونى اث  والمؤسس
ة  دة االمريكي ات المتح ى الوالي ة ف كر"الحاآم ماليين والعس الف الرأس اع " تح نوقط  م

ا من ذوى الضمائر ومن                   المخدوعين من الشعب االمريكي، ولكنه ايضا تلقى تشجيعا ودعم
الب زول االذى    الط ع ن الطبع ان نتوق ا ب ة، ويمكنن ى الجامع ه ف ماع ارائ دوا لس ذين احتش  ال
ه                     من  بالرجل ة او تشويه ارائ ارة، او فصله من الجامع زة الجب ك االجه ل تل ديهى ان   .  قب وب
اء         الرجل ل االبري ع الحادث          " لم يشجع قت ة فى موق ال النظاف ارة وعم اء والم ال االطف " رج
ه ا ولكن م المقصودون طبع المى وه ارة الع رج التج ة فى ب دوائر المالي ى ال املين ف  قصد الع

الهجوم ن ذ ب ل ع ر الرج د عب ه  وق ك بقول ال   "ل اء وعم ال االطف ى رج عر باالسى عل ه ش ان
دمات ادث  الخ ى ح وا ف ذين قتل ارة ال ة والم ال النظاف ة وعم عر ١١ الغذائي ه ش بتمبر، لكن  س
ى         باالسى ا يصل ال ى         ٥٠٠ ايضا لم ة عل ات االمريكي وا حتفهم نتيجة العقوب  الف عراقى لق
 ".العراق

 



  الجدید فى مصر اليمين
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ى حساب              اليمينية آانت السياسة    اذا ال عل  والتى تعبر عن مصالح رجال األعم

ة    ى السياس راء ه ال والفق ميةالعم ن   الرس دین م ذ عق ریة من ة المص  للحكوم
دة االصالح   ان مایسمى باجن ل، ف ى االق ان عل ر عن السياسىالزم اءت لعب  ج

ى المجموعة              المزید من االنحراف یمي    بعض عل و اطلق ال ى ل  الصاعدة نا، وحت
ر              ر من االم ك الیغي إن ذل د ف ين الجدی ة اليم اآم او حزب الحكوم فى الحزب الح

يئا، ات      ش ة السياس ن لجن را ع ر تعبي ت االآث ف آان د نظي دآتور احم  وزارة ال
أت             الحاآمبالحزب الوطنى     او ما یطلقون عليه اليمين الجدید ، وهى وزارة لم ت

دماج               قدما اللهم اال السير     بجدید داها، واالن ى آخر م  فى سياسة الخصخصة ال
د من       وفتحفى السوق العالمية بوتيرة اسرع،        االسواق على مصاریعها والمزی

أتوا ایضا          ة       االالتسهيالت للمستثمرین والذین لن ی  بالسلع والصناعات الخدمي
ر     لرجالواالستهالآية، وتخفيض الضرائب للمزید من المزایا        االعمال، وهو ام
 وللخارج جنيه مليار ٠٠٥غریب بالنظر الى ان الحكومة مدینة للداخل بحوالى      

والى  ى        ٣٠بح دماج ف ن االن د م ارك للمزی يض الجم ذا تخف ار دوالر، وآ  ملي
 والجات ومنظمة التجارة الحرة، وهو الذى یصب فى النهایة فى ضرب            العولمة

ن   ابقى م ناعةم دعم بر ص يص ال ریة، وتقل اء    مص اه والكهرب عار المي ع اس ف
ه   ة ان ر غراب والر واالآث موالس ان   رغ ماة باالصالحية ف ات المس ك السياس  تل

ر الدستور          راج        اواالصالح السياسى على مستوى تغيي ات او االف  اطالق الحری
وى    ى الق ى عل اح سياس ى انفت يين، اوحت ين السياس ن المعتقل يةع  السياس

انون الطوارئ          اء ق م              المعارضة، او الغ ا ل دد الرئاسة او غيره د عدد م او تقيي
ة سياسيا وال                  یحقق د من القبضة االمني  اى تقدم وهكذا انفالت اقتصادى ومزی
  او االحرارللفقراءعزاء 

 



  لن تنتصرأمريكا
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ؤمن ان  إذا ا ن الم آن زة     للظ ق الع د لتحقي حيح ووحي ق ص ة طري ة، وأن المقاوم ة محتوم  نهاي

ا               الشعوبوالكرامة، وان    رام ارادته ى احت  الضعيفة قادرة باالرادة على اجبار القوى العظمى عل

وة        االنسانوان   ا آانت ق ان االنسان     اقوى من التكنولوجيا، وبالتالى فانه مهم ادر  االستكبار ف  ق

ؤمن                  ا ن الى بادوات بسيطة على الصمود امامها ومن ثم هزيمتها، اذا آنا نؤمن بذلك فانن  ان  بالت

ى ستنتصر ان                    راق وافغانستان وفلسطين هى الت ل شعوب الع ن تنتصر، ب !! اهللاشاء امريكا ل

ذا  ا           ه ا اخري، وه احثين، ولكن من زواي ه ايضا بعض الب رأى يصل الي ر هو  ال  االمريكى المفك

ع شيئا من               ك، المعروف صمويل هنتنجتون صاحب نظرية صدام الحضارات يتوق د اعرب     ذل  فق

 انه اذا آانت     هنتنجتونالرجل ان امريكا لن تنتصر فى حديثه لمجلة لويدان الفرنسية ، وقد قال              

ن      حسين، امريكا قد حققت النصر على نظام الرئيس العراقى المخلوع صدام             ا ل دا     فانه نجح اب ت

ة        ى فى تحقيق النصر على الشعب العراقي، وان الحرب االمريكي ة،     عل رة سيئة للغاي راق فك  الع

رب، بشنها         الحضارات وان الواليات المتحدة اوجدت بؤرة آبيرة لنشر صدام           ين االسالم والغ  ب

تكون   نطن س راق، وان واش تان والع ى افغانس رب عل اتين اولالح داعيات ه يعانى ت ن س  م

دأت          الحربي ذ ن، وان الحرب الحقيقية بين امريكا والعراق ب ى      من ام صدام حسين وعل  سقوط نظ

 .وجه الدقة مع بدء عملية عصيان السنة فى مدينة الفلوجة 

 الحرب  عقب  هنتنجتون ايضا ان الغرب لن يستطيع ابدًا السيطرة على العالم آما حدث            واعترف

تال        العالمية االولي، وان الحضارة االسالمية على و       ديولوجيا جه الخصوص اصبحت تشكل تك  اي

 الغرب يعانى   العالم،وانسيجبر الغرب على التخلى عن اى طموحات فى تعميم فكره وقيمه على             

 .االنقسام فى مواجهة االسالم

 



  مستمرة لحقوق اإلنسان انتهاآات
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داخل           االمريكية المتحدة   الواليات  هى دولة االنتهاآات غير المنقطعة لحقوق االنسان فى ال

ى  ارج عل واء،والخ ديمقراطيون او  الس ا ال ان يحكمه وم، سواء آ ى الي أتها وحت ذ نش  من

ر  ون، واخ االجمهوري فته م دد ماآش ذا الص ى ه ده ف ن ر ص ة  يمك ورآر"مجل " نيوي

ابرات  ام المخ ة عن قي ةاالمريكي ونهم  المرآزي ى آ تبه ف ين ومش ليم متهم ة بتس  االمريكي

د          تستخدماعضاء فى تنظيم القاعدة الى دول        ة االستجواب، وق  وسائل التعذيب خالل عملي

د  ان"اآ ابق  " دان آوليم ر الس ىالخبي ابرات   ف درالى ان المخ ات الفي ب التحقيق  مكت

ين       االمريكية فق   ى المعتقل ة دت السيطرة عل ررت ان ترسلهم خارج      بتهم  االرهاب حين ق

 التحقيق، واتهم آوليمان ادارة     مجرياتالواليات المتحدة حيث اصبح صعبا السيطرة على        

ذيب،    ى التع ة عل ن البيروقراطي ابع م فاء ط وش باض اب ى دول  وانه ين ال ت المعتقل  رحل

ى    تعرف يقينا بأنها تمارس التعذيب آوسيلة لل       ين خالل    المعلومات حصول عل  من المعتقل

م نقلهم الى              يقن        دولاالستجواب وان اغلب هؤالء المعتقلين قد ت  شرق اوسطية بسبب ت

ذيب،       لوب التع تهج اس دول تن ذه ال ن ان ه ة م ولاالدارة االمريكي ون  ويق كوت هورت  س

 خارج  همالستجواب  شخصا   ١٥٠الخبير فى القانون الدولى ان المخابرات االمريكية نقلت         

ادوا          ٢٠٠١الواليات المتحدة منذ عام       ين اقت ريكيين ملثم م من     المشتبه وان عمالء ام  به

ة    دول اجنبي تهم ل ائرات اقل ى ط ة ال جون االمريكي فت   .الس ر آش ار آخ ى اط ةف ايم مجل  ت

اجراء    اموا ب ة الطب ق ؤهلين لممارس ر م ريكيين غي كريين ام ة ان عس اتاالمريكي  عملي

ج  اء الس ر اعض ة لبت بق   جراحي الحة اوس ر ص جين غي ب اوآس تخدموا انابي ناء واس

ر                       استخدامها و غريب تلقى اوام املين فى سجن اب اء الع  فى تلك العمليات وان احد االطب

الثلج                باخفاء وءة ب ة ممل  وقائع مقتل سجين عراقى خالل استجوابه ووضع جثته فى حقيب

االمريكى الذى عمل   المجلة تصريحات لكيلى بارسون احد عناصر الحرس الوطنى   ونقلت

اميآمساعد ب خالل ع و غري ب داخل اب ذى ٢٠٠٤، ٢٠٠٣ طبي ا ان السجن ال د فيه  اآ

ه                     سبعةاآتظ بنحو    م يوجد ب ة ول ة طبي أى رعاي  آالف سجين عقب سقوط بغداد، لم يحظ ب

 هذه هى امريكا؟. ٢٠٠٣ الحالة الصحية للسجناء طوال عام لمتابعةطبيب واحد 

 



  الدرس انتهى
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ى   الطريق ان خارطة رغم  ـ وهى الخطة االمريكية التى قدمها الرئيس بوش قبل اآثر من عام ال

ا اى شئ                      الفلسطينىالطرفين   يس فيه ذه الخطة ل ًا، رغم ان ه ان مع ا الطرف  واالسرائيلى وقبله

ى  الححقيق ود ال لص ة والوع ياغات المطاط طينيين اال ان بعض الص ن ان   الفلس ان يمك ة آ كاذب

ى  ىتنطل ل عل ى االق ر عل ذا المظه روا به دون ان يظه ذين يري اء اوال  بعض المخدوعين والبله

 جرأة من ان يعارضوا امريكا رغم ان هذه الخارطة اذن آانت مفرغة من المضمون،               اقلالنهم  

ان اال                   انهااال   ائق، ولكن الطرف دون مواجهة الحق مريكى   آانت قشة يتشبث بها بعض من اليري

ا احراج، فاسرائيل                   واالسرائيلى اءهم ايم أحرجوا حلف ة ف ذه القشة والذريع  اصرا على سحب ه

د                         دأبت ا آانت تؤي ى السالم، وامريك ا ف د عدم رغبته  منذ خارطة الطريق على فعل آل شئ يؤآ

رائيل دم       اس ن لع س االم ى مجل و ف تخدم الفيت ى تس ا او حت ترت عليه ك او تس ى ذل ا ف  .إدانته

ما يسمي وعد بوش الصادر في      ر اآلن اصبح على المحجة البيضاء ليلها آنهارها بعد           االم ولكن

وا ان الموقف االمريكى                   ،،  ٢٠٠٤- ٤– ١٤ اد حين اعلن ادة حماس والجه ه ق  وهو ما عبر عن

د  والجدي وزراء      ه يس ال ال رئ ذا الوصف ق ن ه ا م ق وقريب ة الطري ة لخارط ة الرحم  رصاص

لطة ياسر عرفات والحقيقة ان الموقف االمريكى االخير يجعل  قريع ورئيس الساحمدالفلسطينى 

ك ان                      يدركالجميع   ة ذل د من مواجهة الحقيق د انتهي، والب ق ق  ان درس السالم وخارطة الطري

رئيس   ىال ى    االمريك ة، وان عل ة وتاريخي ة الجانب هى خطة عظيم ر خطة شارون احادي  اعتب

ودالفلسطينيين ى حق الع روا ف ين اال يفك ن حق  الالجئ م االصلية، وان م ى بالده رائيلة ال  اس

ى حدود             ة، وان االنسحاب ال رًا   ١٩٦٧االحتفاظ بأجزاء فى الضفة الغربي يس ام  وان مقدسا،  ل

دة                ائق السكانية الجدي ا للحق ى حدود اسرائيل المستقبلية يجب ترسيمها وفق ام       الت ذ ع  طرأت من

 المواقف تعنى مباشرة    وهذه!!  يهودية ، وان االدارة االمريكية تعترف بأن اسرائيل دولة       ١٩٦٧

ات العرب            ة       والفلسطينيين ان امريكا ضربت عرض الحائط بوضوح برغب  وتبنت بالكامل الرؤي

يس الشارونية، وهو ما عبر عنه ايهود أولمرت نائب           ه ان موقف          رئ وزراء االسرائيلى بقول  ال

 .امريكا يمثل انتصارا رائعا لسياسة شارون 
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ا،                    متابعة المفيد جدًا    من راق عموم ا یحدث فى الع ة وم ة العراقي  اراء االسرائيليين فى المقاوم

د ذلك ان    د                     اح ة التهدی ة اسرائيل وازال ان حمای راق آ ة من غزو واحتالل الع  االهداف االمریكي
راق    من العراق لها واضعاف القوة العربية عموم  المتوقع ا ا باخراج الجيش العراقى والع  عموم

ى   ائج عل اءت النت ى الساحر، وج ب عل دو ان السحر انقل ن یب ة الصراع، ولك ن معادل  عكسم
د           ل وبع ة ـ قب ذ البدای درك من ا ن ون واالسرائيليون، واذا آن راق ـ ان   احتالل ماتمناه االمریكي  الع

ى       ولمرائيل،  الجيوش والحكومات والدول العربية لن تحسم الصراع مع اس         ادرة عل  ولن تكون ق
ل   ى الكام دعم االمریك وى وال وازین الق تالل م ك بسبب اخ رائيل،ذل عبية الس ة الش  وان المقاوم

دول والجيوش والمؤسسات         االهداف،والجهاد واالنتفاضة هى السبيل الوحيد لتحقيق        يس ال  ول
وهم   ة اسقط ال ن مقاوم راق م ى الع ان مایحدث ف ولف ى التقح ا الت ة  امریك الى امكاني ر وبالت ه

تح       للفلسطينيينالتصدى لها والسرائيل ورفع الروح المعنویة         وللشعوب العربية واالسالمية وف
ة الصراع    العربيةالباب واسعا نحو الفاعلية الشعبية   واالسالمية لتكون فى قلب المعادلة ـ معادل
و   هيوني، وه ان الص ع الكي رم هيونى با ام روع الص ودى بالمش ن ان ی ل یمك  .لكام

ر        ارینز الدفاع الصهيونى االسبق موشى وزیر ود ـ اعتب ادى فى حزب الليك  ـ وهو بالمناسبة قي
د               دماران ما یحدث فى العراق هو وصفة         ریكيين ق ال الرجل ان االم ا واسرائيل وق  قاتلة المریك

ة   وان العالم حين یشاهد القصف األمریكى العنيف للمدن الع             العراق،حققوا فشال ذریعا فى      راقي
وت  دمير البي ى    ودوروت اءوا ال د ج ریكيين ق ن یصدق ان االم دنيين فل ات الم ل مئ ادة وقت  العب

ة العراق   راق سوف یحدث                         القام ا یحدث فى الع ا من ان م ا حقيقي اك خوف ة وان هن  الدیمقراطي
رات  تراتيجيةتغيي ا    اس ا، ام رائيل ایض د اس ة وض دة االمریكي ات المتح ة ضد الوالی ى المنطق  ف

راق  فى اليعازر وزیر الدفاع االسبق واحد قادة حزب العمل فيرى ان البناء االمریكى             نبنيامي  الع
ا     العربىقادنا الى نتيجة واحدة، تمثلت فى سيادة ثقافة المقاومة فى العالمين              واالسالمى واذا آن

 حيث    الذى حدث هو العكس تماما     فإنقد راهنا على الغزو االمریكى للعراق الجتثاث تلك الثقافة          
ى     الم العرب ى الع باب ف ن الش ين م بح المالی المىاص ا   واالس ة باعتباره ى المقاوم رون ال  ینظ

رال اورى      اسرائيلالنموذج الذى ینبغى االحتذاء به، وان        ا الجن ك ، ام ر فى ذل  هى الخاسر االآب
ابرات   ابق للمخ رئيس الس اغيه ال كریةس دینى لالنتفاضة  العس ابع ال رى ان الط رائيلية في  االس

د              ظاهرةالعراقية ضد االمریكان یعتبر      اره الوحي ار االسالمى باعتب ك التي  خطيرة، حيث یظهر ذل
  الحلف االمریكى االسرائيليیتحدىفى العالم العربى الذى 
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دفع الفلسطينى الشعب ى  ی ر عل و مشروع خط ة المشروع الصهيوني، وه ن مواجه ده ثم  وح

رب   ة الع ع و خاص لمينالجمي ر    والمس وق، خط دول الط مى ب وار او مایس األخص دول الج  وب
ميع، على  فقط او على الشعوب فقط بل هو خطر على الجالحكامالمشروع الصهيونى ليس على     

ذلك الماضى والحاضر والمستقبل     ى حد سواء         آ ة عل دین والكرام ى االقتصاد والسياسة وال  عل
دفاع           الفلسطينىوهكذا فان دعم الصمود      ر ال وع من تقری ى ومسلم، وهو ن  واجب على آل عرب
ة واالنسانية، والشك ان               نوعاعن النفس قبل ان یكون       ة والقومي  من الفریضة الشرعية الدیني

ا ى ربطت االقتصاد  الفلسطينىة الشعب معان لو الت ة اوس ا التفاقي ة الحصار ووفق ل حال ى ظ  ف
ة العش واالوضاع االقتصادیة         باالقتصادالفلسطينى    االسرائيلى تماما، اى جعلت التحكم فى لقم

ة                   رحمةتحت   ز الدیمقراطي دیر مرآ ان م د یوسف دهم ول محم  االسرائيليين، وفى هذا الصدد یق
وق املينوحق ة      الع ى القاهری زة ـ العرب ى غ ة ٢٠٠٤/١٢/٥ ف لو آرست تبعي ة اوس  ان اتفاقي
ى  الفلسطينى لالقتصاد االسرائيلى وحولته الى اقتصاد خدمى وحولت غزة والضفة         االقتصاد  ال

ا  دى االسرائيليين مم ة ل ر المهم ة لتصریف البضائع غي ة الرخيصة ومنطق ىسوق للعمال  یعن
ه              ضرب اى امكانية لقيام دولة فلسط      ذى وقعت اریس ال اق ب ا التف  مع   السلطة ينية مستقلة، فوفق
ن   لو ارته د اوس رائيليين بع رائيل او  % ٨٥االس طينى الس اج الفلس ن االنت ام دد عبره ا ح  آم

ة االتفاق انواع البضائع المسموح باستيرادها فهو یمنع مثال استيراد             من مصر واالردن      االدوی
دعاوى      نظرا لرخص ثمنها وآذلك منتجات النفط بل       ة  وحتى الملح ب دًال من ان       توراتي ة وب  غریب

تالحم        فلسطينىتمهد اتفاقية باریس االقتصادیة االفاق القامة اقتصاد         ة ل  مستقل منعت اى امكاني
ة فى              وحسباالقتصاد الفلسطينى مع االقتصادیات العربية       ان نسبة البطال ان ایضا ف  محمد دهم

د   % ٥٥غزة والضفة الغربية تصل الى       ابر            لوتق تزی ات اغالق المع  حسب الظروف وان عملي
م وصل   ى عمله ن الوصول ال ال م ع العم ا ٢٠٠لمن ى الضفة  یوم واجز ف اك ح نویا وان هن  س

ى         اك  حاجزا،    ٦٢٠الغربية بين القرى والمدن تصل ال ة االستيطان         وهن  تصاعد سرطانى لحرآ
ة مصادرة           دمي      االراضي، التى تضاعفت اربع مرات، وتصاعدت حرآ ا جرى ت ة      آم ر آامل للبني

 الفقر بين السكان العرب فى الضفة وغزة         معدالتالتحتية والمنشآت االنتاجية الفلسطينية، وان      
رة عن             الجامعيينمن الطالب   % ٣٩وتوقف  % ٧٢وصلت الى    ة الفقي اء االسر العمالي  من ابن

اق   ن االنف م ع ز ذویه ة لعج يهم،الدراس ي عل دم ال ر ال بة فق لت نس %.٣٠ ووص
 !!ب فلسطين الصامد اهللا یاشعلك
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اول دوائر تح ة ال د    الدعائي ة ق دة االمریكي ات المتح ا ان الوالی ول لن ا ان تق ة المریك  الموالي

ى  تاننجحت ف حها   افغانس ا مرش از فيه ية ف ات رئاس راء انتخاب ى اج ا نجحت ف رد انه  لمج
ة   من االصوات، ورغم آل االصوات التى انتق      % ٠٧ بحوالى   قرضاىالمختار حامد    دت عملي

 فى مصداقيتها وان تزویرا آبيرا قد حدث فيها برغم هذا، فان هذه        وشككتاجراء االنتخابات   
ات  دماالنتخاب ة       التق وى المناوئ تالل اوال، وألن الق راب االح ت ح ت تح ا تم ؤخر ألنه  والت
د حدثت بشكل                تشاركلالحتالل لم    ة ق  فيها اصال، وصحيح ان عملية تعطيل العملية االنتخابي

م دود حيث   مح ى ان افغانستان                      ت ك الیعن راع اال ان ذل ز االقت ة ضد مراآ ات رمزی ذ عملي  تنفي
ق اصبحت على    ى                    طری ة الت ام القليل وا فى االی ان انفسهم اعترف دليل ان االمریك  االستقرار ب

ان                          االنتخاباتاعقبت   ذتها عناصر طالب ة نف ر من عملي ى اآث ل ف د قت ا ق  ان عددا من جنوده
بقيادة قلب الدین حكمتيار، وفى احدى هذه العمليات اعترف الناطق باسم             االسالمىوالحزب  

ة اخرین بجروح فى                   لقواتا   ریكيين واصابة ثالث دیين ام  االمریكية فى افغانستان بمقتل جن
ة وى         عملي ى ان الق ذا یعن ي، وه دث االمریك ول المتح د ق ى ح ة عل ر مناوئ ذتها عناص  نف

 وبصرفرة على تنفيذ عملياتها ضد الوجود االمریكي،         لالحتالل التزال تمتلك القد    المعارضة
ا للسيناریو االمریكى المزعوم ان             ات النظر عن هذا آله، فمن المفروض وفق ى  االنتخاب  تعن

رئيس المنتخب ان  ة او ال ة المنتخب ى الحكوم ة االحتالل،و ان عل بنهای وات یطل  سحب الق
ال         اهو رئيس المنتخب    االمریكية من افغانستان فتنسحب، ولكن هذه اوهام ف وت      م ة ت  اال ورق

ا              ة له  افغانستان او  باستقرار لستر عورة استمرار االحتالل الذى جاء السباب اخرى العالق
 وهو السلطة   افغانستان تحقيق نظام دیمقراطى بها،وعلى آل حال فان السفير االمریكى فى           

 قادرة على حمایة حتصب سنوات على االقل حتى ٠١الحقيقية اشار الى حاجة افغانستان الى 
 .نفسها وبالتالى تستغنى عن االحتالل

ایر            للعراقيين هذا یكون درسًا     ولعل  الذین عليهم إن نجحت االنتخابات المقرر اجراؤها فى ین
ادم ان  رواالق دها ینتظ ي    ٠١ بع تالل االجنب اء االح ب انه ى طل ر ف رى للتفكي نوات اخ !! س
وب،         بعد العشر سنوات ستظهر ذرائع ا      انه وبدیهى خرى تجعل طلب انهاء االحتالل غير مطل

ذى  ددالن ال ة  یح ة او ورق اآم الدمي يس الح ه ول تالل نفس و االح لوبه ه تالل واس ن االح  زم
  به انتخابات تحت حراب االحتاللجاءتالتوت الذى 
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و ات يحل دة للوالي س  المتح ى عك انى ف تخدموا المع رب ان يس ين الع ن المثقف ا م  ومروجيه

انون احتالل                  الخط،مضمونها على طول     ه ق فنا ان راق، واآتش ر الع انون تحري ل صدر ق  فمن قب
ل  راق وقت راتالع ه االقتصاد عش افى وبنيت ه الثق دمير تراث ه وت ن اهل كرية،  االالف م ية والعس

 الحديث عن تحرير سوريا وال يمكن ان نتوقع اال ان يكون تحريرا على غرار ماحدث           يتمواليوم  
ة من                     العراق،فى   ا المعارضة العراقي ات مع مايسمى وقته اك اتصاالت وتحرآ  ومثلما آانت هن
ا،            ..  عالوى والجلبى والحكيم   امثال رارات من مجلس االمن وغيره رى   الخ، وآذا استصدار ق  ن
س ونجرس          نف ى الك ه ال م تقديم وريا ت ر س مى بتحري انون المس رر اآلن، فالق يناريو يتك  الس

ري،                  االمريكي، ال الحري ى اغتي ق ف  اشارت  ولجنة التحقيق الدولية التى جاءت الى لبنان للتحقي
اك              ادة السوريين، وهن رار بأصبع االتهام الى الرئيس السورى نفسه، وعدد من الق ، ٩٥٥١ الق

وز           وما يم  دم وساق مع رم ى ق ون  سورية كن ان يتلوه من قرارات، واالتصاالت تجرى عل  يمثل
ارج  ى الخ ورية ف ماء  ... مايسمى بالمعارضة الس رد اس ؤالء مج ى الوزنوصحيح ان ه ا ف  له

ى لسوريا،  زو االمريك ط للغ اء فق م يصلحون آغط زءا وصحيحالشارع السوري، اال انه  ان ج
ا          آبيرا من المعارضة السورية رف     الده رغم م انوه ض التدخل االجنبى واحتالل ب زة   ع  من االجه

وفى     رة ـ وال يجب ان نقف مكت اد خطي ألة ذات ابع دىالسورية، اال ان المس ى االي ا ف ا فعلن  آم
ى الجرار وسيلحق              ا حدث مع     بسوريا العراق، ألن احتالل سوريا يعنى ان الحبل عل ا آم  غيره

 واالسرائيلية   االمريكيةبى واضح لضرب المصالح     العراق والمطلوب تحرك عربى واسالمى شع     
ة قبل ان نفاجأ بغزو سوريا، مطلوب دعم واضح للمقاومة            ل ونشأة         اللبناني اد ب  وحماس والجه

ة               وب دعم المقاوم ا، ومطل ة منظمات اخرى مناهضة المريك اك فرصة       العراقي ى التكون هن  حت
وب من            ة المريكا ان تتنفس فى المنطقة بحرية، مطل راج         الحكوم رام شعبها واالف السورية احت

ى الشعب           اد وحزب           السوري، عن المعتقلين وتوزيع السالح عل دعم حماس والجه  والتمسك ب
دوان          والمقاومةاهللا، النه طالما آان هناك حماس والجهاد         ان الع  اللبنانية متحالفين مع سوريا ف

 سوريا، ولو فعلت سوريا  االنفصال بين تلك القوى وبينهواالمريكى لن يقع، الن شرط وقوعه 
 واعتقد ان الحكومة السورية لن تقع فى هذا الخطأ ولن تحكم   بيده،ذلك بنفسها فهى آمن ينتحر      

 فمهما فعلت سوريا لن تنال الرضا االمريكي، ولن يحميها اال تسليح             بنفسها،الحبل على رقبتها    
 . قوة حماس والجهاد والمقاومة اللبنانيةوتصاعدشعبها 

 



 الفلسطيني االقتصاد تدمير
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اذا ى م طينيون جن ذهالفلس ود ه ن وج طينى م عب الفلس ى الش اذا جن لو، وم ن اوس  م
ة ـ االحتالل      والـالترآيب ه الخسارة الفادحة، ول دولي، ان ى وال  السلطة، الوضع العرب

دى وضياع لكان الفلسطينيون فى حالة تدمير اقتصا      االستشهادیةاالنتفاضة والعمليات   
ينالغریبللكرامة ایضا، ومن      ان البعض یحاول ان یربط بين االنتفاضة والمقاومة وب
ة لوقف الجزء الحىللشعب الخسائر االقتصادیة     ة وخبيث  الفلسطينى فى دعوة مریب

ود    ن الوج اقى م ل والب طيني،والجمي ذهالفلس ن ه طينية، ولك اة فلس اك معان م هن  نع
دها، نتفاضة  المعاناة آانت وستظل قبل اال     لوبع  بسبب االحتالل وفساد السلطة وتجاه

 وآلها امور تقليدیة وجوهریة واساسيةاسرائيلالمجتمع الدولي، وغطرسة وعدوانية 
 !! والسلطویةوالدوليةفى بنية هذه الترآيبة االسرائيلية 

ى اع   ف ن اوض ة ع ادیة العربي دة االقتص س الوح ن مجل ادر ع ر ص اد تقری االقتص
ام    الفلسطينى خ   دوان االسرائيلي، والممارسات الصهيونية           ٢٠٠٣الل ع اه  ان الع تج

ر ر التقری اة وخسائر اقتصادیة فلسطينية فادحة، ذآ ى معان الشعب الفلسطينى ادت ال
دنصف اة االقتصادیة، فق االت المعان يش اقصى ح  السنوى ان الشعب الفلسطينى یع

ض  اتجانخف و الن ى نح طينى ال الى الفلس و ملي١٤٠٠ االجم ة بنح ون دوالر مقارن
ون دوالر ١٤٦٦ ى ملي ام ف بته ٢٠٠٢ الع اض نس ط% ٥ اى بانخف دنى متوس ا ت آم

ى  اتج المحل ن الن رد م الىنصيب الف و االجم ى نح و ٣٩٠ ال ة بنح ٤٢٢ دوالرا مقارن
ام  ى ع تثمار ٢٠٠٢دوالرا ف دام االس ام وانع امى الع  اضافة٢٠٠٣ و٢٠٠٢ خالل ع

ون دوالر     ١٢٠من   الى انخفاض االستثمار الخاص         ى  ملي ين دوالر عام١١٠ ال  مالی
و    ٢٠٠٣ ى نح خم ال دل التض ع مع ة  % ٢٧، وارتف دنى اداء آاف ا ت اتآم القطاع

 .االقتصادیة تدنيا واضحا
 سلطات االحتالل الصهيونىتمارسه  التقریر ایضا ان التدمير االقتصادى الذى        ویقول

ة  ث انخفضت قيم ال الوضع الزراعى الفلسطينى حي د ط اجق واالنت  الزراعى من نح
و   ١٧٦ ى نح ون دوالر ال ام  ١٤١ ملي ون دوالر ع بة ٢٠٠٣ ملي ا% ٢٠ بنس آم

و    ى نح طينية ال ادرات الفلس ى الص اع ف ذا القط اهمة ه بة مس ت نس %٢٥انخفض
ة% ١١الى  % ١٣ العاملين فى القطاع الصناعى من       عددوانخفض   وان نسبة البطال

ك   دیرات البن دولىحسب تق ينال راوح ب ة% ٥٠و% ٤٠  تت درها منظم ين تق ى ح ف
رمن% ٥٠وان  % ٧٥العمل العربية بنسبة      الشعب الفلسطينى یعيش تحت خط الفق

 حسب تقدیرات االمم المتحدة بـالنسبةحسب تقدیرات البنك الدولي، فى حين تقدر تلك         
ة % ٦٤ ى اصابت البني ة الت ائر المادی يةوان الخس و االساس ـ ٦٠٠ الفلسطينية بنح
 .يون دوالر مل٨٠٠
 دعما عربيا سریعا لالسر الفلسطينية حتى الیشعریقتضى شدید الخطورة وهذا     واألمر

ربدفاعاالفلسطينيون انهم یقفون وحدهم      ل تخص الع  عن قضية التخصهم وحدهم ب
 جميعا
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ة                  من فى الفلوجة    ماحدث اریخ المعاصر لمدین م یحدث فى الت ا ل  دمار واسع النطاق، ربم

وات شعبية         عالميةاخرى ـ عربية او   ل ق ة وفى مقاب ة الثاني  ـ وال حتى فى الحرب العالمي

جة   وعتاد بل عناصر فردیة مجاهدة، یؤشر على ان ماحدث للفلو    ودباباتوليس جيوشا   

ن                 یمكنهو مجرد نموذج لما      د جورج بوش االب  ان یكون عليه السلوك االمریكى فى عه

ر               الىالثانى وهى رسالة واضحة      ا ان تنصاعوا ألوام الم، فإم ل العرب والمسلمين والع  آ

ى النجاة،       نالتهامریكا واما ان تنالوا ما      ؤدى ال ن ی  الفلوجة، ولكن االنصياع والخضوع ل

ة التاولدینا األمثلة    الوا                   ریخي م ین دامى ل ار الق ذین انصاعوا للتت ك فال د ذل  والمعاصرة تؤآ

د                     خيرا،نجاة وال    ه ویفق د آرامت را، هو یفق اة وال خي ال نج  ومن ینصاع للتتار الجدد لن ین

ن                حياتهایضا    وبيته ومستقبله، والمقاومة مهما آانت صعوبتها افضل من الخضوع، ول

ى    باذن اهللا، وسيخرج من      الفلوجةتخضع   رحم االنقاض مقاومة اشد وأشرس واقوي، عل

ان  ال ف ل ح ردآ ة  مج ذاآرة العربي ى ال ا ف ال زرعه دون قت ة ب الم الفلوج دم استس  ع

وات              آنموذجواالسالمية والعالمية    دى الق ى أی ار عل  للبطولة والشرف، اما ماحدث من دم

ه     للحضارة االمریكية العدوانية التى آن أوان تحىاالمریكية ـ فهو نموذج   الم آل صدى الع

راقيين  يس الع ا ول طله ة فق ط، ألن العنصریة االمریكي ط، وال المسلمين فق رب فق  وال الع

ى  فالجميعالترید احدا بجانبها    سيتحولون الى عبيد او یتم التخلص منهم آأشياء زائدة عل

ا ان  ة، وبم ةالحاج ائع    المقاوم ى الج ذئب االمریك ا ان ال ة وبم ا ارادة ام وت ألنه ن تم  ل

 تدمير مدن عراقية اخرى آالرمادى والموصل وبعقوبة ولكن حتى          توقعیشبع فان علينا    ال

 . لن تموت، واهللا اآبر والنصر للمجاهدینالمقاومةلو حدث هذا فان 
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 البریطانية، فان بعثات تبشيریة امریكية تعمل بشكل سرى ـ     تلجراف صحيفة دیلى حسب

ى ایضا ـ لتحقيق      ة        ماوصفته وعلن راقيين من خالل تحویلهم الى الدیان اذ ارواح الع  بانق
يحية     تانتيةالمسيحية ـ المس ى     البروتس تالل االمریك رة االح تغالل فت ك باس ا ـ وذل  اساس

 ان عليها ان تنجز اآبر قدر من العمل قبل انتهاء هذا االحتالل             البعثاتلعراق، وتقول تلك    ل
ة   ام حكوم ىاو قي ى        ف ود عل لطة والقي ن الس يئا م رض ش تطيع ان تف تالل تس ل االح  ظ
و        التبشيریة،نشاطات البعثات    ل یوني  .٥٠٠٢ اى ان عليها ان تنجز اآبر قدر من العمل قب

ة            هذا الت مثل ان   وبدیهى ام حكوم و آانت المشكلة مشكلة قي ه ول ة ل ا القيم اریخ فى رأین
ن تكون                سلطةعراقية ذات    ات ل ذه الحكوم ات التبشير، فه  محدودة اوآبيرة، فلتطمئن بعث

الي،افضل من المجلس  االت، ولكن االنتق ل الح ان فى آ ة هى لالمریك  والسلطة الحقيقي
ة  كلة الحقيقي ىالمش ات حقيقالت ك البعث درك تل ك  الت دید التماس ن ش ام دی ا ام ا انه ته
م اال                   الصعبوالعقالنية، وان من     ى دین آخر الله رك االسالم ال ا ت  جدًا او المستحيل عملي

ات التبشير               اىبطریقة انتهازیة    اریخ بعث ل ت  بادعاء ذلك للحصول على المال اوغيره، وآ
عناصر من ادیان    قدر من االحتكاك بين عناصر من الدین االسالمى و         اىیثبت ذلك، بل ان     
انوا اخرى حتى ولو   اء           آ ى ابن ا عل د العلي ود احتالل لهم الي ذلك او جن ؤهلين ل  مبشرین م
ت ان  د، یثب ةالبل ذین  النتيج م ال لمين ه ر المس ذى یحدث ان غي ت لصالح االسالم فال  آان

ة          اویدخلون فى االسالم      یتأثرون به، صحيح ان هناك ظروفا مواتية جدًا، تتمثل فى البطال
ك بخصوص                 الىلفقر والحاجة   وا ات التبشير اال ان ذل دًا بعث  المعونات وهو ما تستغله جي

دا   دین تحدی بحال كا      یص زداد تمس ات وت ى االعان ل عل اس تحص دًا، فالن ر ج عيف االث  ض
 . للمبشرینلسانهاباالسالم وتخرج 

ار المسيحى االصولى البروتستانتى               الجمعيات ى التي ات ال   فى  التى تنتمى ال متحدة   الوالی
ى      انى ف ل االنس ة والعم ات االغاث ا معون تخدم طبع ة تس راقاالمریكي لمين  الع دد المس  ع

ا % ٧٩حوالى  ى التحول عن االسالم، آم ممن السكان لترغيب السكان ف ع آالف ت  طب
وى     ى تحت دیو المصورة الت رائط الفي ة وش ة العربي ل باللغ ن االناجي دالنسخ م ن العدی  م

دف ان  ة به ات الدیني ه حسب    المقتطف ذى یتبعون ف ال دین الزائ ن ال لمين م اذ المس ولق  ق
 .المبشرین 

والهم   ال ان ضعف اح لمون مهماآ ير فاالسالم والمس ا بالتبش رث طبع وى نكت ذا اق ن ه  م
ة                     رت آلم ف، آب دین الزائ  من   تخرج التبشير، ولكن ما یغيظنا حقا هو وصف االسالم بال

 لهؤالء  الفرصة ون االحتالل الذى اعطى     افواههم، ولعنة اهللا على االحتالل والذین یساعد      
 لقول مثل هذا
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ة تبعد بداي ان اليس الف   االنس د وتح ين الجدي م اليم ة تحت حك دة االمريكي ات المتح  ان الوالي
ا   والعسكرالرأسماليين    يمكنها ارتكاب اى جريمة مهما آانت آبيرة او فظيعة او بشعة، ولكنن

ذى ضرب عددا من             النستطيع ان نجزم بأنها آانت وراء ال       الوقتفى نفس    زال الرهيب ال زل
ارب               اآلسيويةالدول   الف  ٣٠٠ ثم مانتج عنه من مد بحرى رهيب راح ضحية هذا وذاك مايق

ه، ويمكن ان                        انشخص، يمكن     ة للبشر ب ا العالق ا تمام زال هو حدثا طبيعي ذا الزل  يكون ه
وجى                تراآمات يكون نتيجة    ى والجيول التوازن البيئ ة واالخالل ب اد البيئ اى محصلة    من افس
ه                 طويلةلممارسات   ذا اليمكن القطع ب  ومتراآمة ولكن ان يكون بفعل فاعل مباشر وآني، فه

 تصوره، ولكنه احتمال اليمكن استبعاده تماما وعلى آل حال فان من قال ذلك امكانيةاو حتى 
ه يمكن اطالق                 احدهو   رى ان  الخبراء العسكريين االمريكيين وهو الجنرال جون ميلز الذى ي
ه               زالزلال ك بقول ى ذل  ان والبراآين باستخدام موجات آهرومغناطيسية، ويدلل هذا الخبير عل

ووى   : ١٩٩٨وليام آوهين ـ وزير الدفاع االمريكى االسبق ـ قال عام    ه ان السالح الن  بامكان
ذا           رى ه راآين وي ارة زالزل وب ا اث ر احداث موجات آهرومغناطيسية ضخمة يمكنه  ان الخبي

دق               الواليات المتحدة  ون طن فى خن  االرض  تحت  قامت بتفجير اسلحة هيروجينية تعادل ملي
د بحرى ضخم طال                          م م ة ومن ث  دوًالهو خندق سومطرة مما ترتب عليه هزة ارضية عنيف

ذا              ة فى ه  الصدد ومناطق عدة حتى وصل الى افريقيا، ويستند هذا الخبير الى عدد من االدل
ز               ين مرآ زال ب ة           منها تضارب قياسات شدة الزل ى آخر، فالمراصد التابع  للسيطرة رصد ال

ه            ز اخرى قالت ان اس  ٤٫٦االمريكية رفعت رقم وقوة وشدة الزلزال، فى حين ان مراآ  بمقي
ت          ر ماقال اآن غي ى ام زال ف ز الزل ددت مرآ ة ح الم االمريكي ائل االع ر، وان وس هريخت  ب

دمات     جل مق م تس ة ل ى المنطق ودة ف د الموج ري، وان المراص د االخ ى المراص زالزل عل ال
رائن             اجهزة د من الق ر العدي ادة، ويضيف الخبي م تحدث آالع زال ل ع للزل ا ان تواب  الرصد آم

ة ح  الفني ر وواض ى مباش ل امريك ألة فع دا ان المس رى مؤآ . االخ
رى ز، وي ر جون ميل ل من ان الخبي و اخضاع آ دمار الوحشى ه ذا ال داث ه  الهدف من اح

د،  يريالنكا والهن يا وس ة  اووقوعهاندونيس ل عملي دولى لتموي ك ال ة للبن  تحت ضغط الحاج
الم             االمريكىاعادة االعمار، مما يكفل لليمين       ى الع ه فى السيطرة عل  المحافظ استمرار خطت

 ..للعالماو بناء حكومة واحدة 
  تعالى اعلمواهللا
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د ب أح ة المطال ار مایسمىاالمریكي ى اط ة واالسالمية ف ات العربي ة من الحكوم  الثابت

ى  الحرب عل اب،ب دیني،االره اب ال ر الخط دینى وتغيي يم ال احة التعل يص مس و تقل  ه

افر   زع اظ دف ن ةبه ال  المقاوم ى االس ة ف ة والجهادی ب االیجابي المية والجوان م، االس

ععموما،وتقليص مساحة االسالم     د من وجهة نظرهم لمن  الن ذلك هو الطریق الوحي

ةوهذاظهور بيئة تشجع على االرهاب،       ت، الثقاف  بالطبع خطأ ومستحيل فى نفس الوق

ااالسالمية اوسع من ان تحاصرها  ةامریك ت، وهى ستجد الطرق المختلف ا فعل  مهم

اء   م الغ و ت ى ل ها حت ر عن نفس يمالتللتعبي يجعلعل اء س ذا االلغ ل إن ه ه، ب دینى آل  ال

د اضرت بنفسهاالسائدة، االفكار االآثر تطرفا عن االسالم هى        ا ق ون امریك ذلك تك  وب

 . ان تدريدونوزادت مساحة التطرف والعنف والمقاومة 

ى ميم      عل ى ص دخل ف تفزاز والت ن االس ل م در هائ ه ق ر في إن االم ال ف ل ح ؤوننا آ ش

ه اى انسان خاصة              الداخلية والثقافية    ن یقبل ر ل ة وهو ام اذاواالمور المتصلة بالهوی

ة ذ السياس ة تنف ات العربي ب ان الحكوم ن الغری روءة، ولك ا وذا م ان شجاعا وآریم آ

ة ال الاالمریكي بيل المث ى س دیني، وعل يم ال ادة والتعل احة دور العب يص مس أن تقل  بش

رارات بش        الحصر، ثًال اصدرت ق ة المصریة م أن ضوابط انشاء المساجد فان الحكوم

د  ة،والمعاه دماالزهری دة، وع ة جدی د ازهری اء معاه رخيص ببن دم الت ى ع  نص عل

كجدیدةالسماح بانشاء مساجد     م وضع عدد من المطالب لتحقيق ذل  اال بصعوبة، وت

 ما امكن منها الى التعليم المدني، وتغيير مناهجوتحویلوهو ما جعلها شبه مستحيلة،      

يم األزه  ل التعل اري، تحوی افىالزوای اط الثق ى دور للنش غيرة ـ ال اجد الص  ـ المس

ا   ذه الزوای اعي، وه ًالواالجتم رآناص يظ الق ة وتحف و االمي ى مح ام ف دور ه وم ب  تق

ا، اى حظر         ة والنشاط الثقافى عموم ر       اقام ط الغي ا فق ذا الرضاء!! الصالة فيه ل ه ، آ

 !!امریكاامریكا، ولن ترضى 
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 اتحاد حماية الحريات المدنية االمريكية عن ان المحققين التابعين لوزارة           بها مذآرة تقدم    آشفت

درالى          " البنتاجون " األمريكيةالدفاع   ات الفي آانوا ينتحلون شخصية محققين من مكتب التحقيق

ى  اءف ى اثن ات مع معتقل امو "  التحقيق ؤالء وان" جوانتان ذيب له ال تع انوا يقومون بأعم م آ ه

ذى               المعتقلين، أمر تنفي ا ب ل انه ذيب قي  من  آما آشفت المذآرة عن اشكال جديدة من وسائل التع

ة       ذآرة جزءا من دعوى قضائية ضد الحكوم ك الم وش، وآانت تل رئيس االمريكى جورج ب ال

ة ات        االمريكي ة تحقيق ة خاص ائق الحكومي ن الوث دد م ن ع ر ع ع الحظ ابرات   لرف ة المخ وآال

ة امو   المرآزي تان وجوانتان راق وافغانس ى الع ين ف ذيب المعتقل أن تع ة بش . األمريكي

ن اليب م وم     اس ن الن ان م امو الحرم ى جوانتان ين ف د المعتقل تها ض ت ممارس ى ثب ذيب الت  التع

ى                      لفترات ار السجناء عل ة، اجب نعهم من الرؤي ين تم ى رؤوس المعتقل  طويلة، وضع غمامة عل

داء ار    ارت يش، اجب ة للج الب تابع تخدام آ ة، اس ة منهك رات طويل وس القرفصاء لفت ة، جل اقنع

م االمريكي      المعتقلين ق،           !!  على ارتداء العل ين، الخن رة للمعتقل ات جسدية خطي  والضرب انتهاآ

ام                   اء او طع ال م ين ب رك المعتقل رات ووضع سجائر مشتعلة داخل اذان المحتجزين، ت ة،   فت  طويل

ن    ين م ع المعتقل هم     من ى انفس ونها عل م يقض ا يجعله ة مم اء الحاج .قض

د فت وق دفاع      آش باط وزارة ال درالى ان ض ات الفي ب التحقيق ة بمكت ادر الخاص ن المص دد م  ع

ا من              " البنتاجون   " االمريكية درالى تهرب ات الفي  المسئولية زعموا انهم ضباط بمكتب التحقيق

دفاع      عن ممارسة التعذيب على نطاق واسع وان ذلك تم بموافقة          ول   " االمريكى  نائب وزير ال ب

 ".وولفوتيز

ذا ذيب   وهك أمرون بالتع ذين ي ن ال ام ادارة م نحن ام ون ف يات  ويمارس ال شخص  النصب وانتح

 اخري، وآأننا فى احدى جمهوريات الموز

 



 !  أنت يا ألمانياحتى
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ا ى تعودن ثًال عل دة او   ان م ات المتح ن الوالي انية م ر انس ار بممارسات غي داهمنا االخب  ت

ى      ا، اسرائيل او حت ون           بريطاني ا اليكترث ات المتحدة واسرائيل وغيرهم ا ان الوالي  وتعودن

ان  اة االنس ىوالبحي يل ف زء اص ر ج ذا االم دو ان ه ن يب ه، ولك ة  آرامت ة العقلي  البني

ة فى تالفيف      والقيميةوالوجدانية    الغربية آكل، وهذا ينبع من العنصرية الظاهرة والكامن

ذا               االوروبىالعقل   يض، وهك دا االب ي، وتحدي  الذى اليرى االنسان اال ذلك االنسان االوروب

ان  ريةف دة              العنص ات المتح ى الوالي ورة ـ عل ن اصال مقص م تك ورة ـ ول د مقص م تع  ل

ة االستعمارية التى                 طالت ائيل بل   واسر ل المرحل ة ولع ين بصورة متفاوت ع االوروبي  جمي

ا آل       دول مارست فيه ا،           ال ا، ايطالي ا، فرنسا، الماني ال بريطاني ة االستعمارية امث  االوروبي

ى              الخ،.. هولندا ل عل ر دلي ى خي اريخ االوروب رة ومرت من الت ا مجرد فت ا نظنه  والتى آن

عنصرية، فما حدث من مذابح وابادة ونهب وقمع على نطاق واسع   امر ال نعنىذلك االمر،   

را    ن تعبي م يك نل رية،      ع ارية عنص ة حض ن بني را ع ان تعبي ا آ در م ات بق   حكوم

ة  اجراها آشفت دراسة حديثة   وقد د " العلماء فى مدين رى شرآات    " بيليفل ة ان آب األلماني

ة تصدر  ة االلماني ةاالدوي ة خطادوي ار جانبي ورة وذات آث ان   محظ ى صحة االنس رة عل ي

 نشرت فقرات منها صحيفة فرانكفورتر روندشاو ان         التىللدول النامية، وذآرت الدراسة     

ة فى     آبرياتمن االدوية التى تصدرها     % ٤٠نحو   دول النامي ة لل  شرآات االدوية األلماني

ا        ة افريقيا والشرق األوسط وامريك را منه               الجنوبي ل ان آثي ة، ب ا الطبي ا  ثبت عدم فعاليته

م    ى صحة المرضى وت ورة عل كل خط اتش اء   حظره ام العلم د ق ا، وق ى ألماني ل ف ن قب  م

و   دواء لنح ات ال ل وفحص منتج ان بتحلي ى ٣٣االلم تم تصديرها ال ة ي  ٤٦ شرآة ألماني

دد    ة ع دم فعالي ت ع امى وثب الم الن ن دول الع ة م ردول ى صحة  آبي ه عل ا او خطورت  منه

 على الدواء ـ وغير الدواء  الرقابةضعف او انعدام االنسان، وان تلك الشرآات تعتمد على 

 .ـ فى العالم النامي

 !! محترم وعنصرى فى التحليل النهائيوغير ان ذلك غير انسانى وبديهى
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ا االنسان يكتشف ب  يوم رب غائ ى الغ ل ف ى االق ومى عل وم ان الضمير الحك د ي  بع
ر       افق وغي ة              موضوعي، تماما، ومن ديا االعالمي اك المي ر خطورة ان هن  ولكن االآث

ى             مصابةوبعض منظمات اهلية وحقوقية       بنفس الداء وهو امر شديد الخطورة عل
 .اليومفى عالم المصداقية والنزاهة 

فنا ذب  اآتش رد آ ان مج ة آ دمار الشامل العراقي ديث عن اسلحة ال وم ان الح  ذات ي
رئيس االمريكى          واضح ال ال ار امث  وصريح تورطت فيه حكومات آبرى ورؤساء آب

يس  وش، ورئ وزراءب دة  ال ين بالقاع ة صدام حس ذا عن عالق ر، وآ انى بلي  البريط
 المسألة تتم بنفس الطريقة والسيناريو مع        اليوم ان  ونكتشفوغيرها من االآاذيب،    

وع    ى موض ة ف ودان وخاص طهاد    دارالس ي، واض ر عرق ن تطهي ديث ع ور فالح  ف
دة لالفارقة، وابادة وغيرها ماهى اال اآاذيب         ات، ولكن الخطورة         جدي ا حكوم  تقوله

د نفس         رة فى تردي ذه الم ورط ه ه مت ات !! االآاذيب ان الغرب فى معظم وان منظم
ة عن اغتصاب نساء، وعن                 حقوقية وهيئ  ر ات مدنية اخترعت قصصا وهمي  تطهي

ور                ا ام وم انه د ي ا بع وف، وثبت يوم عرقي، وعن مجاعات وعن قتلى بعشرات االل
 . اوًال، ومبالغ فيها ثانيااطارهاخارج 
ى ال عل اء ب ة اطب ان منظم ال ال الحصر ف بيل المث دود س ة ح ذبت منظم ية آ  الفرنس

مى ب   ول مايس ة ح و الدولي ور   العف ى دارف ة ف ادة الجماعي الاالب ور  وق رى االف  تيي
د دراسة                 ه بع ة الفرنسية ان  فى   االوضاع دوفارجين رئيس ادارة الطوارئ بالمنظم

ى            ة عل ادة جماعي ر اب  مايحدث دارفور وتحليلها فان المنظمة تعارض استخدام تعبي
ور     ن االم ه اصبح م را ان انية، معتب اة انس و مأس رى ه ا يج ر م ور وتعتب ى دارف  ف

ادة ة       المعت الت دعائي ار حم ى اط ا ف ى محله ت ف رات ليس تخدام تعبي  . اس
ور وقضى عدة                من فان وفدا    وآذلك ى دارف  نقابة االطباء المصريين آان قد ذهب ال

د خلصت شهادة  ابيع وق ا اعضاءاس ور ليست ضخمة آم أن قضية دارف ة ب  القافل
فاقم فى ظل تدخل اجنبى  اهمالها حتى التتاليعنىيصورها االعالم الغربي، ولكن ذلك 

ا يحدث         واغتصابواضح، وان ما يقال عن وجود اوبئة          هناك ليس صحيحا، وان م
  آلما قلت االمطاردائماهو خالفات بين الرعاة والمزارعين آانت تحدث 

 



  قتل رجل المخابرات اإليطالي داللة
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ا احاط                 االيطالية خطف الصحفية    عملية ا بم راج عنه ة االف ذا عملي انو سيجرينا، وآ  جولي

رة              تستدعىبها من مالبسات     وط آثي ات وخي  قدرًا من التأمل والدراسات للكشف عن خلفي

ة مما يجرى فى العراق،      ا نعرف اآلن ان رئيس فري    وبداي ابرات االيطالى فى     فانن ق المخ

ك          الذىالعراق نيقوال آاليبارى     ي، نعرف ان ذل  لقى حتفه برصاص جنود االحتالل االمريك

ة          االمريكيينتم عن عمد، وان      ه الصحفية االيطالي ارى ومع ون خط سير آاليب  آانوا يعرف

انوا   ادلى رجال مخابرات ايطاليون بتصريحات افادوا فيها بأنهم    وقدجوليانو سيجرينا ،      آ

وا  د ابلغ ئولينق ن   المس راج ع ة االف ن عملي ة ع ابرات االمريكي ال المخ ريكيين ورج  االم

ك الصحفية، ورغم   م اطالق  ذل ل    ٤٠٠ ت ة من الرصاص ضد السيارة التى آانت تق  دفع

يجرينا  ارى وس ينآاليب ى    واثن دهما ف ة اصيب اح ابرات االيطالي ق المخ ن فري رين م  آخ

ة من               الذينالحادث، وقال االطباء     ة آامل ه تعرض لدفع ارى ان ان آاليب قاموا بتشريح جثم

ل                قتيالالرصاص فى الصدر اردته      ارى قت ا قالت سجرينا ان آاليب  فى الحال، ومن ناحيته

ن   ا م ه حمايته اء محاولت لاثن ون، اذن   واب ود االمريكي ه الجن ا ب ذى طوقهم  الرصاص ال

مريكية فى العراق استهدفت      غموض، ان السلطات اال    والفالمسألة واضحة وال لبس فيها      

ل من          ل آ د وسبق اصرار ـ قت ع تسرب      سيجرينا ـ عن عم الطبع لمن ذا ب اري، وه  وآاليب

ا،       حول معلومات معينة او قتل الحقيقة فى مهدها     راج عنه م االف  قضية خطف سيجرينا ث

 ان هناك نوعا من التورط االمريكى فى  هوواالستنتاج المباشر الذى يصل اليه اى محلل،      

ه      المقاومةمليات اختطاف شخصيات معينة لالساءة الى ع ا فان ان االمر واحتياطي  ـ وايا آ

ذلك،             ذا حتى لو آانت المقاومة هى من قامت ب اء ومرفوض، ويجب      فه ه غب  تصرف في

دافها على المقاومة ان تكون اآثر ذآاء فى اختيار          ة،      !! اه ر امريكي ولكن االرجح ان دوائ

ام          معينةمعينة وجماعات   جندت عمالء واسمتهم باسماء      م القي ة ومن ث  للصقهم بالمقاوم

ات ضد المساجد الشيعية          ومنهابأعمال تسيء الى سمعة المقاومة العراقية،         ايضا العملي

ه يصب         الشيعيةوالحسينيات او استهداف مراآز العزاء        او المناسبات الشيعية، واالمر آل

ة، فى محاولة عزل الطائفة الشيعية عن        ل    المقاوم ة،           ب ى عدو آامل للمقاوم ا ال وتحويله

ى           ة ال دعو المقاوم ه ان آانت متورطة،           الكف ونحن مرة اخرى ن ذار عن ك واالعت  عن ذل

  تقف ضدهاوانوان تعلن بوضوح ادانتها لتلك االعمال 
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راق ومن                  أن یعد هناك شك فى      لم ى الع ا عل ة بشأن حملته م  التبریرات التى ساقتها الوالیات المتحدة األمریكي  ث

اء              ة، او انه ة احتالله، سواء آان ذلك متمثال فى موضوع اسلحة الدمار الشامل المزعوم ا  الدیكتاتوری  او غيره

ل     قراررد ذرائع غير حقيقية لتنفيذ      من الذرائع، فى ان آل ذلك آان مج        ذ اوائ د من  امریكى صدر مسبقا، وبالتحدی

ل ان    ٢٠٠١ سبتمبر ١١ له سواء وقع حادث مخططارئاسة جورج بوش االولي، وان ذلك آان        م یحدث، ب  او ل

د ان   ك وثائق قد ظهرت تؤآ الم ـ التى وضعتها مایسمى             ذل ى الع ة عل ة ـ للهيمن ان ضمن الخطة االمبراطوری  آ

دا فى             .  الجدید حتى قبل رئاسة جورج بوش االولي       اليمينبعصابة   يال جدی ذا والبأس فى ان نرصد دل  الصدد،   ه

 دیرلوف رئيس جهاز المخابرات ریتشاردتبين ان " بى بى سي"ففى برنامج وثائقى بثته االذاعة البریطانية الـ 

طن آانت عازمة على تدبير الذرائع لتبریر شن         بلير بأن واشن   تونىالبریطانية قد ابلغ رئيس الوزراء البریطانى       

ر                     واشارتالحرب على العراق،     د لبلي ریكيين واآ ار المسؤولين االم  الى ان دیرلوف اجتمع فى واشنطن مع آب

ل   ضد  من الوزراء بعد عودته من واشنطن تصميم الوالیات المتحدة على الدخول فى الحرب              ونخبته راق قب  الع

ة وال    ان، واوضح لرئيس الوزراء البریطانى ٢٠٠٣ مارس تسعة اشهر من اندالعها فى      الحرب اصبحت حتمي

تم    تخباراتية ی ات االس ائع والمعلوم ال ان الوق ا، وق ر منه امف ة ادارة  ترتيبه ع سياس نطن لتتماشى م ى واش  ف

امج   وش، وآشف البرن ورج ب ى ج رئيس االمریك ابال ارعتا بشن  النق دة س ات المتح ا والوالی ن ان بریطاني  ع

ار شامل، وان     المعلوماتحرب على العراق برغم قلة     ال ك اسلحة دم  الجدیدة التى تشير الى ان العراق آان یمتل

ل         بليرتونى  ارا من ابری راق اعتب ى الع ة بشن الحرب عل ل  ـ اى  ٢٠٠٣ وافق على المخططات االمریكي ام  قب  ع

 المتحدة، ولكن لكى یبرهن     الوالیات من   آامل من الحرب وان الدافع الحقيقى لبلير فى ذلك ليس الذرائع المقدمة           

ا هى       ى ان بریطاني رب تونى بلير لالدارة االمریكية عل ر        .  حليف لبوش  اق ين آوك وزی ال روب وفى اطار آخر ق

 الدمار الشامل العراقية المزعومة لم تكن السبب الحقيقى لشن الحرب               اسلحةان  : الخارجية البریطانى السابق  

 .ریطانيا فى ذلك لمشارآة بوالعلى العراق، 
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 أصبح حقيقة مؤآدة، وهو نذیر شؤم ان شاء اهللا على امریكا، وعلى العراق األمریكى فى   الفشل

الف   ى التح ة        االمریك ى مواجه وقهم ف انتزاع حق ون ب ذین یحلم ل ال رى لك هيوني، وبش  الص
ادرة       وتجربة المقاومة العراقية اثبتت بما الیدع مجاال       واالستكبار،الغطرسة    للشك ان الشعوب ق

ى ن    عل وى م ان اق ميم، وان االنس ت االرادة والتص و امتلك ا ل زاع حقوقه ا انت .التكنولوجي
دخل ى   وی ذریع ف ى ال ل االمریك راف بالفش ياق، اى االعت ذا الس ى ه راق ف ذى الع ان ال ك البي  ذل

ا   ومسئوال عسكریا    دبلوماسيا  ٢٦نشرته صحيفة انجلوس تایمز االمریكية والذى وقعه          امریكي
 الشرق االوسط، وبعضهم عمل فى    دول سفيرا أمریكيا سابقا عمل معظمهم فى       ٢٠سابقا منهم   

بعض اآلخر فى ظل ادارات               ة وال ة ظل ادارات جمهوری راالت سابقون فى        دیمقراطي نهم جن  وم
ى  رئيس االمریك ؤالء ال م ه د اته ي، وق ومى جورجالجيش االمریك االمن الق وش باالضرار ب  ب

 عدم التصویت لمصلحة الرئيس جورج االمریكىلمتحدة االمریكية، ویناشدون الناخب للوالیات ا
ة        ة بوش فى انتخابات الرئاسة االمریكي د ادان هؤالء                القادم ادم، وق ان الق وفمبر تشرین ث  فى ن

ة     ان سياس ى البي ون عل رئيسالموقع ة    ال نهج االدارة االمریكي الوا ان م ة، وق وش الخارجي  ب
 خطيرة بدور الوالیات المتحدة القيادیة فى العالم ، والشك ان           بصورة اضرت   الحالية وتوجهاتها 
ة       معتادة،هذه خطورة غير   ل خطورة مماثل م تعرف من قب  حيث ان الحياة السياسية االمریكية ل

ى                 دبلوماسيونیقوم خاللها    ارزون سابقون بإصدار رسالة سياسية صریحة عل  وعسكریون ب
 .النتخابات الرئاسية االمریكية فيه اتجرىهذا النحو فى عام 

ر             فعلوا سياسيون ودبلوماسيون انجليز قد      وآان ونى بلي اد سياسة ت  شيئا مشابها فى اطار انتق
 وهو ما یعنى ان هناك احساسا بالفشل المتزاید لدى بالعراقرئيس الوزراء البریطاني، الخاصة     

 . بخصوص الموضوع العراقيواالمریكيينالسياسيين االنجليز 
راع ا ان   تب ى امریك ان ف ى البي ون عل ود الموقع ع   الجه دعيم موق م لت الل عمله ذلوها خ ى ب  الت

ان              ضاعتالوالیات المتحدة وریادتها للعالم قد       و البي ق موقع د اطل وش، وق  من جراء سياسات ب
 . من اجل التغيير عسكریونعلى انفسهم اسم دبلوماسيون وقادة 

ى    الواقع فان هذه الخطوة ال تعبر عن        وفى اه اخالق دى اتج ان       ل و آ ه ل ا یزعمون، ألن  هؤالء آم
راق، ولكن التفسير          بدءاالمر آذلك لكانوا قد اصدروا هذا البيان بمجرد           عملية العدوان على الع

راق، وخوفهم من           المتزایدالصحيح لتلك الخطوة هى االحساس        بالفشل االمریكى الذریع فى الع
 .فشل ذلك البسببضياع هيبة الوالیات المتحدة 

 



  بأیدى منتجى السالحدمية
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ح وصف دیمقراطى المرش وش    ال ورج ب ى ج رئيس االمریك رى ال ون آي ة ج ة االمریكي  للرئاس

وبى السالح               الحظرلفشله فى تجدید     د ل ى ی  على استخدام االسلحة الشخصية، بانه مجرد دمية ف

ل  ذى یمث ةال لحة ا جماع ار االس ل لمصلحة منتجى وتج ى تعم ات  الضغط الت ى الوالی ة ف لخفيف

 آيرى بوش بتقدیم مصالح هذه الجماعات على مصالح الشرطة وضحایا واسر               واتهمالمتحدة،  

وع                   جرائمالضحایا فى    ذا الن ارة ه ى تج وا الحظر عل د انه  السالح، وآان النواب الجمهوریون ق

ة   فى حين ان اغلبية االمریكيين آانوا یؤیدون هذا الحظر، وآذلك اعرب اغ          السالحمن    رجال لبي

 .الشرطة عن قلقهم ازاء عدم العمل بهذا الحظر

ذا وع   ه الطبع موض وع ب دود الموض يس       مح ون رئ ى آ رى ال ات آي ن التف ة، ولك ى النهای  ف

ه           یصبحالجمهوریة فى امریكا یمكنه ان        دمية بایدى منتجى السالح الخفيف یعنى مباشرة ادراآ

د منت        انان الرئيس االمریكى یمكن      ى ی ة ف ل، او المجمع الصناعى            یصبح دمي جى السالح الثقي

تفيد   ذى یس كرى ال رةالعس يش     مباش الح للج اج الس الح وانت دیر الس روب وتص ر الح ن نش  م

ا      زیادةاالمریكي، وبالتالى من     دفاع وغيره ادة مخصصات ال ة وزی  احالم االمبراطوریة االمریكي

ان      ا             اآتشاف وفى الحقيقة ف ه ب ا تطيح بآمال ة ربم ذه الحقيق رى له ة،    آي لفوز بالرئاسة االمریكي

م اال  ع  اذاالله ها المجم ى رأس ة وعل ة الحقيقي مالية الحاآم دم نفسه للمؤسسة الرأس  اسرع وق

درك                  العسكري، الصناعى   رى ی دیهى ان آي م ایضا، وب ة له ه مستعد شخصيا ان یصبح دمي  بان

ة لمنتجى السالح الخفيف دون ان یتطرق            اآتفىهذا، وهو    ه دمي أن یصف بوش بأن لمنتجى   ب

ون              الثقيلالسالح   دیهى ان هؤالء یمتلك  والمجمع الصناعى العسكرى والمؤسسة الرأسمالية وب

ن  ائلم ة      وس ل الحمل ذا تموی اخبين، وآ ن الن ر م اع آبي داع قط مح بخ ا یس أثيراالعالمى م  الت

  لهذا او ذاك سرا او علنا، مباشرة او بطرق غير مباشرةاالنتخابية

 



  المتوسط دون
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ه     " واشنطن بوست" صحيفة آشفت ؤرخ الرسمى ـ الحظ ان ر للم ة عن تقری االمریكي

راق   األمریكيةالرسمى ـ للحرب    فى العراق ینتقد فيه اقدام الوالیات المتحدة على غزو الع

ى رسمية،دون خطة  ة االول فيلد بالدرج الطبع یكشف عن غرور وغطرسة رامس ذا ب  ه

 الثانية، ویكشف ایضا عن ان هذا المؤرخ الرسمى لم یهمه           بالدرجةباقى االدارة   وبوش و 

ن    راقيين م اة الع ربمعان ى     الح اك وه ة هن وات االمریكي ا الق ى ارتكبته رائم الت  وال الج

ورة  ة ومنش بحت معروف ناص ة،  والیمك وات االمریكي أداء الق تم ب ه یه ا، ولكن  انكاره

ة االمرویعترف المؤرخ الرسمى للحرب         راق المؤرخ إیسياه ویلسون عضو             یكي  فى الع

ة ان االداء           دراسة مجلس العالقات الخارجية االمریكى فى       ل االمریكي ة آوني  اعدها لجامع

ة ان المسألة    یمكنالعام للقوات االمریكية فى العراق    وصفه بأنه دون المتوسط، والحقيق

االداء التتصل بوجود خطة من عدمه وال      وق المتوسط     المتوسط او دون الم ب توسط او ف

الة     ل ببس ن یتص ة، ولك وات االمریكي ةللق ذه     المقاوم ف ه م آش ا ت ا لم ة فلواله  العراقي

 .العوارات

ات   ان المؤرخ إیسياه ویلسون  یضيف  ى العملي ؤثر سلبا عل زال ت  عدم وجود الخطة الت

ة أل  اآلن،العسكریة االمریكية فى العراق الى   م یكف   وحتى لو لم تكن هناك خطة فى البدای

ول ان            !! أى خطة   لوضع  شهرا فى العراق     ٠٢مایزید على    ذى یق ، نستمر مع المؤرخ ال

ى         علىاالداء االمریكى فى العراق ربما یؤثر        ؤدى ال ل یمكن ان ی  احتماالت النجاح هناك ب

 !!.بهاخسارة الحرب حتى بعد الفوز المفترض 

ر إیسياه و         الذین ر وصفوا واضع التقری الم     علقوا على هذا التقری ه ع واطن یلسون بأن  بب

ف      ریة، ووص ائق الس التخطيط ف ة ب ى درای تراتيجى عل ر اس كریة وخبي ور العس االم

م یستوعبوا              المراقبون  الوضع  ذلك األمر بأنه مهزلة، وان القادة العسكریين االمریكيين ل

 .االستراتيجى فى العراق

 



  أم طائفية؟ ديمقراطية
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ثًال،                 السيد الدآتور محمد    حسب تهم باألصولية وال تشجيع االرهاب م ر م  سعيد، وهو غي

رام بمصر وهو          الدراساتوهو نائب رئيس مرآز       االستراتيجية والسياسية بمؤسسة االه

ا، حسب     الداعين الى السالم مع اسرائيل والتفاهم مع         منمرآز يسيطر عليه الكثير      امريك

ات   ان الوالي ل ف دةالرج ن    المتح وع م ى ن يش ف وش تع ورج ب رئيس ج دا ادارة ال  وتحدي

دآتور سعيد       دوراناالحتفال بانجازها فى اطار  رى ال ة ـ وي  عجلة الديمقراطية فى المنطق

ى          وهماان هذا اليزيد على ان يكون        ة ال  او خداعا للذات او فى افضل االحوال قراءة خاطئ

 . العربيةالسياسة جرى فى حد بعيد لما

ا من الخداع،    اال فان من المعروف حديث بوش وادارته عن الديمقراطية ماهو           بداية  نوع

ى دول         ين ال ى سلمت متهم ا الت ك االدارة هى ذاته ة ألن اجهزة تل  ـ هى نفسها التى     معين

ى           نهم عل ذيبهم للحصول م ة ـ بهدف تع دها االدارة االمريكي ات تنتق ك ع !! اعتراف ا ناهي م

د                   ى ي ة جانجى بأفغانستان عل امو وقلع ة   السلطات حدث فى ابو غريب وجوانتان  االمريكي

ا عيد . ذاته دآتور س يف ال الم  : يض ة واالع ىان االدارة االمريكي وب  االمريك ت ث  البس

ات      ة واالنتخاب ات العراقي ل االنتخاب ة مث ائع معين ة لوق  واالنتفاضة الفلسطينيةالديمقراطي

 من الدستور     ٧٦ المادة قرار الرئيس المصرى حسنى مبارك بتعديل        الشعبية فى لبنان ثم   

ين  ن ب اب م ق االنتخ ن طري ة ع يس الجمهوري اب رئ ون انتخ رى ليك ددالمص ن ع  م

ه ـ    . الشخصيات بدًال من االستفتاء على شخص واحد أن ويرى الدآتور سعيد ـ ونحن مع  ب

ا ال ص              ل فى سلة اخرى تمام ة ب ة   ذلك اليقع فى سلة الديمقراطي ا بالديمقراطي  وهى لة له

ع فى                 دل انتخابى مرتف اطق ببساطة ثورة الهويات، فاالنتخابات العراقية تمثلت فى مع  من

ة او          ة قومي ود تعبئ ى وج ذى يعن ر ال ة االم به آامل نية ش ة س راد ومقاطع يعة واالآ الش

ائفى ـ غاب          طائفية، رز الط وع من الف ة ن ان هى فى النهاي   وانتفاضة الديمقراطية فى لبن

يس الشيعة ديل الدستور ل ارك بتع رئيس المصرى حسنى مب رار ال ثًال، وق ا م ا عنه  تمام

م                  مقصودا ة وضعيفة لنظام الحك د شرعية واهن  به الديمقراطية بقدر ماهو نوع من تجدي

  من االلتفاف على االصالح الديمقراطى الحقيقى نوعاو 

 



  عظيمرجل
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و ع من الیخل ات، مجتم ن الشرور  المجتمع ائال م درا ه الم ق رز للع ذى اف ي، ال ع األمریك ان المجتم و آ ى ول  حت

 حتى ذوى ضمير من او واالنتهاآات والعنصریة واالبادة واالسترقاق، الیخلو هذا المجتمع من عقالء           والحروب

 .الخ.. امثال رامزى آالرك وناعوم تشومسكي

الء ـ   من ل  هؤالء العق اتى الباحث عن المصلحة            والعق ل بالجانب البراجم ي، ب ه بالجانب االخالق ة ل ا العالق  هن

 ضد االرهاب؟ وهو حربه اوًال واخيرًا ـ من هؤالء العقالء مایكل شيور مؤلف آتاب لماذا یخسر الغرب االمریكية

ذ    ایضا ضابط امریكى سابق آان مسؤوال عن اقتفاء اثر بن الدن           ة  من ا        نهای رن الماضي، آم ات من الق  الثمانيني

ى   ن الدن ف امة ب دة الخاصة باس ابراترأس الوح ام  المخ ين ع ة ب دة ٩٩٩١، ٦٩٩١ االمریكي ى اول وح ، وه

اریخ  ى ت د ف ابراتتتخصص لشخص واح ة  المخ ى مقابل ل شيور ف ابق مایك ذا الضابط الس ر ه ي، ظه  االمریك

ة             ان قدم استقال   بعدتليفزیونية مؤخرًا    ة، ته من المخابرات االمریكية وقال الرجل اقواال التخلو من الحكم  والدالل

ن الدن ـ الصحيح        امة ب ون اس ون الیحترم ادام االمریكي ه م ثًال ان رى م و ی ونفه لمين الیحترم اعر المس  مش

اء العرب خاصة             اسرائيل ویلوغون فى دماء العرب والمسلمين خاصة فى العراق ویدعمون           وغ فى دم  التى تل

م،        الدنالفلسطينيين ـ ماداموا الیحترمون اسامة بن   ر مجد بالنسبة له ر غي ذا االم رة وه  فسيموتون بأعداد آبي

 وسياسات االدارة االمریكية وطریقتها فى الحرب على االرهاب ستؤدى الى عكس تصرفاتوالرجل هنا یرى ان 

 . على طول الخطالمطلوب

ر رجال           اآدو ر        الرجل ان اسامة بن الدن یعتب ه اث ا ألن ذا صحيح فيكفى ان اسامة              فى عظيم اریخ وه  مجرى الت

ى    ة ف ى المتغطرس وة العظم ا الق دى امریك تیتح ن   وق يور ع ل ش رب مایك ات ودول واع ا حكوم ى امامه  تنحن

ن                    المتحدةاعتقاده بأن قادة الوالیات      د ان وصفوا ب رة بع  اضروا بالشعب االمریكى خالل السنوات العشر االخي

 اسامة بن اننذل على حين انه ـ على حد قول مایكل شيور ـ عدو عاقل ومذهل، واشار شيور الى    الباللصالدن 

 الدن اصبح اآثر خطورة من أى وقت مضي

 



  األقنعةسقوط
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إن بالنسبة ا ف تالل لن ت  االح ا آان ة مهم راق هى اآذوب ر الع ألة تحري تالل، ومس و االح  ه

ريكيين  اوى االم ة،دع تبداد، الزائف ة وال باالس ه بالحري ة ل تالل ال عالق ان االح الى ف  وبالت

ا         االحتالل،االحتالل هو    ان موقفك أو       ومقاومة االحتالل واجب دينى ووطنى وانسانى اي  آ

ام الماضى           فانوهكذا  . توجهك ربالء الع ام         ٤ هتاف الشيعة فى آ ذا الع ين عراقى وه  مالي

ه         ألمريكامليون عراقى ال     ل فئات ا فالشعب العراقى بك  ال لالحتالل قد آشف المسألة برمته

 االحتالل سلطات    مع     ماحدث من صدام      ان االحتالل وليس السنة فقط و      اليريدوجماعاته  

زة االستعمارية ـ          هو الت  وهى طور الطبيعى لشعب فى مواجهة االحتالل خاصة ان الغري

ا والممارسات        اء والخطاي اه باالخط ذا االتج ى ه راقيين ف دفع الع ة ـ ت زة حتمي ىغري  الت

 الغربيةترتكبها واالمر لم يعد ينطلى على احد ال داخل العراق وال خارجه، وحتى الصحف               

ان       واالمريكية ذاتها بدأت تعترف    ال ال الحصر، ف ى سبيل المث ائق وعل  صحيفة  بهذه الحق

 السلمى  الطريق الجارديان البريطانية ترى انه ايا آان االمر فإن العراقيين قد اآتشفوا ان    

دما                   لطرد المحتلين اليفضى الى شئ، ، لقد تم ابالغهم بذلك على نحو صريح ووحشى عن

حقت  دباباتس ز المتظ   ال راز ابرام ن ط ة م تخدم    االمريكي دما اس راقيين، وعن اهرين الع

ون  اليباالمريكي زو   اس دأ الغ د ب ان لق راقيين، وتضيف الجاردي ة الع ى مواجه ارون ف  ش

ى               وجههاالمريكى يسفر عن     ا ال  القبيح انه مغامرة استعمارية تواجه مقاومة تتحول فعلي

 .حرب تحرير مستمرة 

دريبها  اغتياالت خاصة تم  الجارديان سلطات االحتالل االمريكى باستقدام فرق    وتتهم  فى  ت

ا       س م و نف راق، وه ى الع ات ف اتذة الجامع اء واس ال العلم ت باغتي رائيل قام هاس  فعل

اة         ام والتى اودت بحي امى من عام     ١٤١االمريكيون فى حرب فيتن ى  ١٩٦٨ الف فيتن  ال

 .١٩٧١ عام

ة   يب واالآاذانها حرب بنيت على االوهام      :  روبرت فيسك آاتب بريطانى نزيه       ويقول  وثم

 حقيقة واحدة بسيطة مفادها ان العراقيين يرفضون االحتالل 

 



  وجورج بوش شارانسكى
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ه اآلن ـ    هناك من قبل ان قلنا الم آل  تطابقا آامال بين الموقف االمريكى والصهيونى بل ان الع

ا ـ     ىتقريب وادث    ف ائع والح د الوق وم تؤآ ل ي ي، وآ روع الصهيونى االمريك ة المش  مواجه

رئيس جورج               آخر والمواقف ذلك،    ذا الصدد، ان ال ايمكن رصده فى ه اب     م ر آت  بوش اعتب

وان       " نائمان شارانسكي "الوزير االسرائيلى    ذى جاء بعن ة     "ال اع عن الديمقراطي ر  " دف يعب

ر من                 بوشعن ارائه وان جورج      ه الكثي ل من اب، وهو ينق راءة الكت  نصح آل من يعرفهم بق

ى               وتصريحاتهاالقوال فى خطبه     ووى لرئاسته عل  ويعتبر هذا الكتاب جزءا من الحامض الن

د تعب وش   ح ورج ب ر ج ياي  !!شخص

ة شيء من                  وهكذا  المطالب  فان الوهم ينتهى مباشرة حول امكانية اقناع جورج بوش بعدال

ارهم من  ه يستمدون افك الرئيس وادارت ا، ف ر موقف امريك ة تغيي ة او امكاني  شخصالعربي

ى      اجر ال ابق، ه وفييتى س و منشق س دس، وه ربين والق ئون المغت ر ش و وزي رائيلى ه اس

اد                 ب اسرائيل ا واالتح ين امريك  السوفيتى عد ان تم االفراج عنه فى صفقة لتبادل الجواسيس ب

 لصالحالسابق حيث آان يقضى عقوبة بالسجن فى احد السجون السوفييتية بتهمة التجسس 

 !! االمريكان

ة              وهو رأس حرآ ا   " بالمناسبة من اشد المتطرفين الصهاينة وي ذى    " اسرائيل بعالي وهو ال

الى وهو      واغراق اطالق الصواريخ لتدمير السد العالى فى مصر         دعا ذات يوم الى     مصر بالت

 للتعامل مع العرب هى الوحيدةاليؤمن بالسالم ـ من اى نوع مع العرب ـ بل يرى ان الطريقة 

 وقنابلها النووية وليس السالم     وقوتهاقتلهم، وان الضامن الوحيد لحياة اسرائيل هو جيشها         

 .او االتفاقيات مع العرب

 رؤية فى غاية الخطورة يعتبرها جورج بوش فلسفة له وهى ان على يطرح ان الكتاب المهم

دخل العسكرى لضرب           نشرالواليات المتحدة    ك يقتضى الت القوة، وان ذل الم ب ى الع  الحرية ف

ة الصحيحة والمباشرة             االرهاب وقمع والقضاء على     اره، والترجم راده وافك ه واف  ومنظمات

و ضرب الم ه ذا الك ل له روع  وقت اوم المش رائيل او يق ادى اس ل شيء يع ى آ  والقضاء عل

 !!الصهيونياالمريكى 
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ة                وتكرارا مرارا   قلنا ة، وأن المواقف العبقری ة تفجر المعرف وعي، والمقاوم اد یفجر ال  ان الجه

ى   ذهاالت ة    اتخت ط، ولكن بسبب برآ ه فق ه وقادت اءة رجال م تكن بسبب آف ة، ل ة اللبناني  المقاوم

 ـ  والصهيونية  المطالب االمریكية وإذا آانت". والذین جاهدوا فينا لنهدینهم سبلنا" ذاته الجهاد

فير      رك نصراهللا ص ان البطری ى لس ة عل م الموارن ق به م لح ية ث م الفرنس ن ث زعوم الح بن  س

دیهى ان     الحقيقى  الهدف المقاومة هو مطلب مریب ومرفوض ـ وقد رفضته المقاومة بالفعل وب

در اهللا،      ١٥٥٩من القرار    ك الق ة، واذا حدث ذل  سوریا نفسها   حتألصب  هو نزع سالح المقاوم

ى         ان ف وریا ولبن ت س ان، ولوقع م لبن ن ث ى وم زو االمریك ة للغ ةمعرض ا  قبض الء امریك  عم

م    الحریرى آیار المشؤوم، ویومها سيندم تيار  ٧واسرائيل وازالم اتفاق     ى انه بالط عل  ووليد جن

ة شهوان        ا وقرن ين وراء فرق زاليين ساروا مغمضى الع  وانصار ميشيل عون وانطوان    واالنع

 .حدل

ة،            باستمرار آل حال فان المقاومة تبرر       لىع زال محتل ة الت  حمل السالح بأن هناك مناطق لبناني

ي،             الحدودیةمثل مزارع شبعا والقرى      ا یكف ة بم  التسع، ولكن یبدو ان هذه التبریرات ليست قوی

ا    حول لبنانية او عدم لبنانية مزارع شبعا، ثم من الممكن ان تنسح            الجدلبمعنى انها تثير     ب منه

رائيل  ة   لوضعاس ؤولية الدول ة التسع هى مس رى الحدودی ان الق ذا ف أزق، وآ ى م ة ف  المقاوم

ة  ىاللبناني ام  الت دود ع اق ح ى اتف ت عل ة،  ١٩٤٧ وقع ل الدول ل مح د ان تح ة التری ، والمقاوم

ة هو ان صيغة               الغطاءوهكذا فان    ة،      " الصحيح الستمرار سالح المقاوم شعب، جيش، مقاوم

ة ى " حكوم ىاله يد   ت دعها س ى اب يغة الت ى الص ه وه المته وآرامت يادته وس ان وس ى لبن  تحم

ة  را،المقاوم حيحة  اخي يغة ص ى ص ة   % ١٠٠ وه ة مواجه دول عربي ا ل ون نموذج ا تك وليته

ري، وهى صيغة  دةاخ اء  ممت اء غط ذا اعط يد حسن نصر اهللا اراد به ًا، وصحيح ان الس  طبع

ذ یجب ان تأخذ               ولكن الطرح تجاوز الت    المقاومةسياسى لسالح    وذج ف بریر والغطاء لتشكيل نم

 العربية، ألن من البدیهى ان الدولة والجيش وحدهما فى اى دولة عربية ـ بسبب   الدولبه باقى 

 . ميزان القوى ـ ال یمكنهما حمایة الدولة وال سيادتها وال آرامتهااختالل
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 يقول إن األمم المتحدة اآتشفت جهازا للتنصت وضع سرا فى قاعة              جنيف الذى خرج من     الخبر

ة لالجتماعات  ىمهم ون ف ان التليفزي ى جنيف بسويسرا، وآ م المتحدة ف ى لالم ر االوروب  المق
ازا متطورا جد           تقريراالسويسرى قد بث     ا للتنصت والتجسس      حول هذا الموضوع وقال ان جه
ى قصر      " الصالون الفرنسي  " االجتماعات التى يطلق عليه اسم       قاعةقد تم اآتشافه فى      فى مبن

رى              وأناألمم بجنيف،     هذه القاعة آانت قد استخدمت من قبل لعقد اجتماعات الدول الخمس الكب
 .وضع فى العراق بعد اندالع الحرب حول ال٢٠٠٣فى سبتمبر 

ون     المتحدةسم االمم    اآدت المتحدثة با   وقد  فى جنيف مارى هوز صحة التقرير الذى بثه التليفزي
ة   ت المتحدث رى وقال وز"السويس ارى ه ك    ": م ى ذل روا عل د عث دة ق م المتح وظفى االم ان م

ى زرع         تحديدالجهاز ولكن لم يتم التحقق من        ذلك، وان القاعة الت  موعد زرع الجهاز ومن قام ب
دة            تحت عادةفيها هذا الجهاز توضع      ى احد االعم ا ف ان مثبت  خدمة رؤساء الوفود، ان الجهاز آ

 .القاعةالخشبية فى تلك 

ورع عن                       وهكذا دول من التت اك من الجهات وال وم ان هن د ي ا بع ل   التجسس  نكتشف يوم  فى آ
د     س، وق ود يتعرضون للتجس اء الوف دة ورؤس م المتح ان، وان االم ان واى مك دومك ر يب  االم

ى     طبيعيا جدا، الن العالم      د عل ل جدي ه دلي ار آله يتجسس على بعضه البعض، ولكن  المسائل  انهي
د ظهرت  ة ق ه، وآانت فضيحة مماثل ذى نعيش في الم ال ذا الع ى ه ة ف ىاالخالقي م ف  قاعات االم

ابرات              ة ان المخ ة المتحدة فى نيويورك ونشرت وقتها الصحف االمريكي ة هى     المرآزي  االمريكي
ود مستفيد من التجسس على رؤساء       من تقوم بهذا العمل، وبديهى ان ال       ا ايضا،      الوف  هى امريك

را               ان مق رى       الجتماعات خاصة ان تلك القائمة التى تم اآتشاف الجهاز بها آ دول الخمس الكب  ال
ات الجوع         ذلك محادث ى حول الوضع فى العراق بعد الحرب وآ ى دى    الت رئيس البرازيل ا ال  نظمه

وع      وآلها ٢٠٠٣سيلفا والرئيس الفرنسى جاك شيراك فى يناير          موضوعات وشخصيات على ن
 !!من الخالف مع الواليات المتحدة
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ى ار الهجوم ف افى اط رمح الثق و رأس ال ذا االسالم ه ار ه اته باعتب ى االسالم ومقدس  عل

م رأس    ن ث افى وم رمحالثق ة ـ          ال ة االمريكي ة االمبراطوري روع الهيمن ام لمش  المق

ر   ا بنش مىالصهيونية، فوجئن ا       مايس و آم ت ـ وه بكة االنترن ى ش ق عل ان الح ـ الفرق  ب

دة ان   الكريمعمون ـ قرآن بديل للقرآن  يز ة الخال  آتاب المسلمين المقدس، وآلمة اهللا الحق

و  الي، وه اء اهللا تع وصش ة   نص ن ناحي ة وم ة اللغوي ن الناحي ا م ة له ة القيم  مفكك

ا         الكريمالمضمون، وبديهى ان القرآن      ذآر وإن  آتاب محفوظ من اهللا تعالى إن نحن نزلنا ال

ن  م فل افظون ومن ث ه لح دمل دى يق ن يجد اى صدى ل ان المزعوم ول ذا الفرق ؤخر ه  اوي

ل   ه دلي رهم، ولكن لمين والغي دالمس دوائر       جدي هيونى او ال ى ـ الص د االمريك ى الحق  عل

ذا    نعوا ه ذين ص ذلك، وال لة ب راءالمتص ر او    اله ى البح ون ف ا يحرث م انم ون انه  اليعرف

اهيم      المزعوم الى بث   الفرقانيصرخون فى واد يستهدف مروجو هذا         مفاهيم معاآسة لمف

ًال يعرف ان اهللا واحد    ساذجة،القرآن الكريمة، ولكنها محاولة       فأى مسلم طفال آان ام رج

 األب او االبن او صلب المسيح الذى يتعارض مع            المسيحأحد فرد صمد وان الحديث عن       

اهى اال         ريم م ة مفاهيم القرآن الك ات، الفر           محاول د المسلمين ولكن هيه ان   لتشويه عقائ ق

دى دور   ورات اح ن منش وم م رالمزع و   النش ق وه ان الح مى الفرق ت مس ة تح  االمريكي

ول   العربموجه ـ حسب ما قدمته دار النشر الى    والمسلمين ـ لتصحيح عقيدتهم باتجاه قب

ة      رجم اسرائيل والتخلى عن الجهاد والمقاوم وزع      وت ة وي ة واالنجليزي ين العربي ى اللغت  ال

دارس االجنب  الب الم ى ط ن  عل دد م ى ع ة ف دولي رك   ال رورة تح ى ض ذا يعن ة وه  العربي

ل        ى آ ة، عل ى ال تحدث فتن دول حت ة      حال السلطات فى تلك ال ة ـ نوعي ة امريكي  هو محاول

د،          ا جديدة لنشر مايسمى بالدين الجديد والكتاب الجدي ن         ولكنه اء وساذجة ول ة بله  محاول

ا     الصهيونى تضر احدا، هى فقط تكشف جزءا من مخططات التحالف   ـ االمريكى ضد امتن
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ذه فضيحة            فى الدول  التحقيق تقوم سلطات    ان ين فه ذیب المعتقل باتت  ..  العربية واالسالمية بتع

ة  امعروف د ولكنه د، وهى اح ن اوتقالي ع عرف او دی ر شرعية والتتفق م ورة وغي زال منك  الت

ا، وان ت                تخلفنااسباب   ة المسئولين عنه ا ومحاآم ا ویجب النضال لوقفه زة     وتراجعن وم االجه ق

 االساليب  بتسليم بعض المعتقلين لدیها الى عدد من الحكومات العربية بهدف استخدام    االمریكية

ذه              ات فه زاع اعتراف ر النت ذیب وقه ة من تع ة  فضيحة المعروفة عن تلك الحكومات العربي  مرآب

ا السریة         عن   ایضا وتكشف تكشف عن مدى تبعية تلك الحكومات ألمریكا، وآأنها احد اجهزته

 !!مستوى ال اخالقي

د  ة  والجدی ه مجل ا آشفت عن ذا الصدد هو م ى ه ورآر ف د ان االدارة نيوی ذى یؤآ ة وال  االمریكي

نهم،        الحكوماتاالمریكية لم تكتف بتسليم المعتقلين الى        ات م زاع االعتراف  العربية لتعذیبهم وانت

رب     ين ع تخدام محقق ا اس ن ایض ذاتولك زاع االعتراف  وبال ى انت ریين ف ل   مص ل معتق ات داخ

ة،       ذیب جوانتانامو، والجریمة هنا مرآب ة       فالتع ة معامل ة وطریق زة االمریكي ذى تمارسه االجه  ال

ان استخدام             ینسفالمسجونين فى جوانتانامو      فكرة الحریة االمریكية نسفا، وفى نفس الوقت ف

ال   داخل المعسكر یشكل فضيحة آاملة االرآان وجری التحقيقاتمحققين عرب ومصریين فى      مة ب

ذیب                  المعتقلينوقد ادلى احد    . حدود امو عن طرق التع دیثا من معسكر جوانتان  المفرج عنهم ح

ى الرجل              یمارسهاالمبتكرة التى     االمریكيون فى جوانتانامو ضد ضحایاهم من المسجونين وادل

و  امایضا وه تجوبه مصريوس ان یس ذى آ رة وهى ان ال ة خطي رحمن بمعلوم د ال ى !!  عب وف

ا ة ف ددان الحقيق ى   ع ریكيين ف اعدة االم ين مصریين بمس ام محقق ن قي دثت ع اریر تح ن التق  م

ل                    داخلالتحقيقات   امو، ومن المفروض ان معلومات مث ل جوانتان ة وفى معتق  السجون العراقي

اك       ..  شعبيا مصریا او استجوابا فى مجلس الشعب المصري        تحرآاهذه تستدعى    ان هن ك اذا آ ذل

 !یكور وليست مجرد دحقيقيةمعارضة 
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يس رًا ل دا ام تالل    جدی ين االح ة ب ة قوی اك عالق رف ان هن ة ان تع رات العالمي ى الخب  عل

ى  يراالجنب كرى     والتبش بق العس ر القس یس ان المبش دا آ دائما وأب ي، ف يحى الغرب  المس
ا مقص وا               ليمهدوالسياسى   ا طرف ه، فهم دیهى     له االرض، او یلحق به ليكمل عمل حد، وب

ن   راق ل ونان الع رین      تك ن المبش ر م يش آخ ى بج تالل االمریك ى االح د ات تثناء، فق  اس
 والمثقفين ليكملوا حلقة الحصار ویقوموا بتغيير عقائد الناس او واالعالميينوالمنصرین 

ى االحتالل ترویضهم، والمستهدف        الثقافيةامزجتهم    والفكریة والسلوآية حتى یسهل عل
يبالمناسبة  ا آانت المسيحية  سل ل ربم ل المسيحية الشرقية، ب ط، ب دین االسالمى فق  ال

ر   تهدفة اآث نمس تالل         م ن االح ى زم ا ف رى عرفناه رة اخ ذه خب المي، وه دین االس  ال
ة،   ى للمنطق تاللاالوروب ان     واالح ة اللس ان زل ذا ف ها، وهك دوره یمارس ى ب  االمریك

ة لجورج بوش عن  االمزعوم ن االانه م تك ا  حرب صليبية ل ر عنه ة عب ة وجداني  حقيق
اب               الكاتباللسان دون ان یدري، ویعترف       ا واحد المشارآين فى آت ان بروم  االمریكى ای

راق               مقالبعنوان الغرب فى عيون اعدائه فى        أن غزو الع ایمز ب ورك ت ه بصحيفة النيوی  ل
ع         ى       الكاتب جزء من حرب حضاریة شاملة، ویتوق ا عل ا فى فرض قيمه  ان تفشل امریك

ة الحضاریة التفرض       العراق وة  والعالم الن القيم وة السالح      بق ل ان فرضها بق  السالح ب
د  ة تمج ة روماني ق روح وطني ق العكس، اى یخل ل روحیخل تلهم الجذور، ب وطن وتس  ال

رارة      ة الم اد نتيج ب المض ن التعص ا م ق نوع ا تخل عورربم بوالش . بالغض
رادى سان جون      صحيفة الدیلى تلجراف البریطانية قد ذآرت على ل         وآانت ة     ب  رئيس هيئ

د   ة ق ك الهيئ ا ان تل ة للشرق االوسط وشمال افریقي اليات الدولي تاالرس  من االدارة طلب
 لنقل االفكار  محطةاالمریكية جعل العراق مفتوحا للتنصير وجماعات التبشير بحيث یكون          

د اصبح                   راق بالفعل ق ا، وتضيف الصحيفة ان الع ا التنصيریة للمنطقة آله ة   للمن مرتع طق
ذین   وتستانتآلها، وتضيف الصحيفة ان العراق بالفعل قد اصبح مرتعا للمنصرین البر              ال

ي،              شبكة   وآانت یمارسون نشاطهم تحت ستار تقدیم المساعدات االنسانية للشعب العراق
CNN                    ة ة ضد ناقل ة العراقي ه المقاوم ذى نفذت ة  االمریكية قد ذآرت ان الهجوم ال  امریكي

راق ادى       ام                 فى شمال الع انوا یقومون بمه ریكيين آ ة منصرین ام ل اربع ى قت  تبشيریة ال
ة هم الرى                    ة واالربع ة الجنوبي ة الدولي وت تحت اشراف مجلس االرساليات المعمداني  الي

 . سنة٢٨ سنة ودیفيد ماآدونالد ٣٨ سنة وآارین دینيس ٥٨ سنة ووفر اليوت ٦٠
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ات تصر  فالمتحدة  الوالي م تكت راق، فل ى الع ل الجرائم ف اب آ ى ارتك ة عل  االمريكي
ال والنساءوالذىبالحصار عشر سنوات      ادى الى وفاة مليون عراقى خاصة االطف

ى   راق الت ى الع الحرب عل حيتها راحوال ب دمير١٠٠ ض دني، وال ت ى م ف عراق  ال
ذيبالطائفية،يئة وزرع الفتنة    البنية وتلويث الب   واع القهر والتع ل ان  وال ممارسة آ

ة   ذابح الجماعي يم الم جون وتنظ ى الس لف يوقت .. الجرح
دة               الخ، راق جريمة جدي ل فى الع ى سجلها الحاف  سرقةهى  ولكنها ايضا اضافت ال

ة االعضاء البشرية للجرحى والقتلى العراقيين، وقد آشفت مصادر عسكرية اوروبي
راقيين عن وج عن ود عمليات منظمة لسرقة االعضاء البشرية للقتلى والجرحى الع

اتهم العسكرية، والجرائماطباءطريق   وات االحتالل االمريكى فى عملي ون ق  يرافق
 بالطبع مخالف البسط قواعدوهذا  يتورط عسكريون مع اطباء،    حيثهنا مزدوجة،   

ر   ة والتحض الفالمدني راف ال  ومخ وانين واالع ل الق ن لك انية ـ اي ة واالنس دولي
 !!ورسالتهالمنظمات المتصلة بالطب 

ذه وهةه ث مش ى جث ور عل د العث ارير تؤآ الل ورود تق ن خ فت م ة تكش  الجريم
ة اتومنزوع ات جماع ة، وان هجم وات االمريكي ات الق اطق عملي ى من  االعضاء ف

ل مع القوات االمريكية من الخلف فى عملياتها العسكرية للتعا         ترافقطبية منظمة    م
ىالنتزاعالقتلى والجرحى    ا ال م نقله ة ث ا بصورة عاجل  االعضاء البشرية، وحفظه

ار الى الواليات المتح    نقلهااماآن مخصصة لذلك ومن ثم       اك آقطع غي ا هن دة وبيعه
 .بشرية
 االمريكية فى العراق بررت وجود جثث منزوعة االعضاءالقوات ان قيادة    الغريب

ك    رق تل اص اخت أن الرص ل  اء،االعضب دقه طف ير اليص و تفس . وه
 على عدم السماح لوسائلاالمريكية البديهى هنا ان تستنتج ان اصرار القوات         ومن

ذه الجرائمالتغطيةاالعالم باالقتراب من مسرح عملياتها، هو نوع من          ل ه ى مث  عل
ون الرصاص  ق االمريكي اذا يطل م لم ا ان نفه ذلك يمكنن ىوآ ازعل  الجرحى واإلجه

 !!ء معالم الجريمة، هذه الجريمة وغيرها من الجرائم؟عليهم الخفا
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م االستمرار فى            العملية من يتصور ان     يخطئ راق ث  العسكرية األمريكية التى انتهت باحتالل الع

ذه                    االحتالل،ذلك   ة دعم سياسى وعسكرى واستخباراتي، وه  تم بدون دعم من حكومات عربي

ة  اجريم ى حق الش ارتكبه رب ف ام الع ل   بعض الحك ا اال آ م يوم دم له م يق ذى ل ى ال عب العراق

 !!الخير

وا اعداءه          وبديهى ذين دعم ى هؤالء ال د عل رهم  ان من حق الشعب العراقى ان يحق  ايضا  ويعتب

رون ووصل االمر           ى اعداء، ليست الكويت وحدها بالطبع، بل هناك آخرون آثي  حد ان احدى   ال

م  مليار دوالر،    ٢ته  الدول الخليجية استقبلت رئيس الوزراء ودعمته ومنح       ه سوى       ول  تطلب من

 .تصفية فصيل معين فى الساحة العراقية التيار الصدرى 

ى اب وف ل آت ابق،   المحل ة س كرية امريكي تخبارات عس و ضابط اس ين وه ام أرآ ى ويلي  االمريك

ا ومحلل عسكرى    ال الرجل              حالي ايمز ق دمت      :  فى صحيفة لوس انجلوس ت ة االردن ق ان حكوم

اعدات ضخمة  ائرات  زوللغمس ات خاصة وط وات عملي د سمحت بنشر ق راق فق ى للع  االمريك

ى الشعب     االردن،وقاعدتين جويتين فى     ؤامرة عل إن الم  وحتى بعد االحتالل واالطاحة بصدام، ف

ل لقمع           فالهدفالعراقى مستمرة،  بالد ـ ب دفاع عن حدود ال يس لل  هنا هو بناء قوات عراقية ـ ل

درة المقاومة   ا    والق ى مواجهته ة             عل دمائهم الغالي ارا ل ان وادخ دًال من االمريك وهل االطالع    !!  ب

 آلها الجديد برامج التدريب وآذا نوعية السالح الذى يتم به بناء ما يسمى بالجيش العراقى  على

اد       ل االتح دعم وتموي ى ب ة يحظ ذه الطريق وات به اء ق ب ان بن ك، والغري د ذل يتؤآ  !!االوروب

وات     عربية مثل مصر واالردن اللودول دريب الق ة تين حرصتا على السماح بت دة ـ   العراقي  الجدي

د          رال ديفي ول الجن يها ويق ى اراض ه ـ عل عب ومقاومت د الش ة ض روسالموجه وات بت د ق  قائ

ليح      دريب والتس رامج الت م وضع ب د ت ه ق راق ان ى الع ى ف تالل االمريك يشاالح رطة للج  والش

ة   ال المقاوم د رج ات ض ن المؤسس دفاع ع راقيتين لل رد الع ادة للتم دات مض داخلىووح  ال

 والعصيان المدنى والمظاهرات الشعبية
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ى  ة االرهاب   عل ابيين            االمریكى  قائم وا اره ين ـ اى یمكن ان یكون اك اشخاصا محتمل إن هن  ـ ف

تنتاجه            تتبعهموبالتالى یجب    ایمكن اس ا واستنتاج م ادیثهم الخاصة والعامة وتحليله  والتقاط اح

ا،  ذامنه ذا العم  وآ ل ه دیهى ان مث ة، وب ة والثابت واتفهم المنقول ة   ه ى ترجم اج ال ذى یحت ل ال

زاح                  وثقافة ين الم ا حيث الیمكن التفریق ب  معينة ایضا یمكن ان یتسبب فى اخطاء الحصر له

 نجد  القائمة فى آالم هؤالء، وآذلك االلفاظ والجمل التى تحتمل اآثر من معني، على نفس               والجد

ران           ابقا ـ ای راق س ل الع ى مث اب، االول تج االره ة واخرى تن ا  دوًال ارهابي ان    حالي  ـ سوریا ولبن

اني،     زب اهللا اللبن طينية، وح اد الفلس اس والجه ل حم ات مث دةومنظم اوالقاع  . وغيره

ة      عددا العجب العجاب فهو ان امریكا قررت ان تضع على قائمة االرهاب             اما  من اللغات مثل اللغ

ة       ة الخاص ة واللغ ة االوردی ية واللغ ة الفارس ة واللغ تون،العربي ات بالبش ى اللغ ة  وه  الخاص

ة وافغانستان وباآستان           ة العربي ران، بشعوب اسالمية فى المنطق ر عن      وای د جاء فى تقری  وق

ات        التحقيقاتالمفتش العام لوزارة العدل االمریكية انه رغم ان مكتب            زاد من عدد مترجمى اللغ

ایرة  اال ان عددهم الیزال غير آاف لمس        وباآستان،التى تستخدم فى الشرق االوسط وافغانستان       

زة                  المكتب،اآوام المواد التى تتدفق على       ا اجه ى التقطته واد الت ر ایضا ان الم ى التقری  وجاء ف

س  ت والتجس ةالتنص ة  التابع ات العربي ة باللغ ة االليكتروني ات للمراقب ب التحقيق ام مكت  لنظ

ية  ةوالفارس تان      واالوردی ط وافغانس رق االوس ى الش تخدمة ف ات المس ى اللغ تونية وه  والبش

د    وبا دت آستان ق ام     % ٥٤ بنسبة    تزای ام    ١٠٠٢من ع ى ع د    ٣٠٠٢ ال ع ان تتزای  ومن المتوق

 .على االقل سنویا% ٥١ بنسبة اللغاتمعدالت ترجمة هذه 

ى              وفى ة ف ة الجمع الرقمي ام  التقریر ایضا ان انظم ة         نظ درالى االليكتروني ات الفي  مكتب التحقيق

ة،           استيع عنوالتى لها سعة تخزین هائلة اصبحت عاجزة         واد المتدفق اب هذا الكم الهائل من الم

 تتعلق بلغات اربع یتكلم بها مئات المالیين من البشر           معلوماتوهذا بدیهي، فكيف یمكن تخزین      

ادة    ر بزی ى التقری عةویوص ات       الس ب التحقيق ام مكت ى نظ ة ف ة االليكتروني ة لالنظم  التخزیني

 .االمریكيالفيدرالى 

ا سوف             تغرق امریكا فى آم هائل من      وسوف ع ألنه ل شيء     تضع  المعلومات والخوف والهل  آ

 !!على قائمة االرهاب المحتمل
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ديهى             يستمر ندرى الى متى     ال ائق المجردة وب  الخداع والمراوغة وعدم مواجهة الحق

ا، ألن              فتيالان المراوغة لن تجدى      ا وتفاقمه ة المشكو منه  بل تساهم فى تكريس الحال
اس       :  المعروفة تقول  العالميةالخداع بال اساس والحكمة      انك التستطيع ان تخدع آل الن

 هم فى الحقيقة يضرون غيرهم ولكنهم ايضا         ويخادعونوالذين يراوغون   !! وقتآل ال 
ده        ادعون يضرون انفسهم قبل ذلك وبع ا يخدعون اال انفسهم             يخ وا وم ذين آمن  اهللا وال

 .وهم اليشعرون 
ى وار ف رام ح يس  لأله ى ورئ و فين الى فرانك وزراء االيط يس ال ب رئ ع نائ ة م  القاهري

الف  زب التح وطنىح اال ى     االيط ه ال بة زيارت اآم بمناس تالف الح زاب االئ انى اح لى ث
ى  ٤٠٠٢ اآتوبر ٣ ـ  ٢القاهرة   آرر الرجل معزوفة الكذب التى عفى عليها الزمن والت

ال             لهالم يعد احد يكترث      ا ق م اال المخادعون من اصحابها حينم ى     :  الله ان الحرب عل
روعة راق مش ةوان !! الع ال عن المقاوم اهى اال اعم ة م ا  العراقي اب ينتهجه ف واره

 االجانب الذين اليريدون ان يعيش الشعب واالرهابيوناعضاء النظام العراقى المخلوع 
ى خضوع    حيح ف الم الص ى س ى ف تاللالعراق ل  لالح اب ستفش تراتيجية االره  وان اس

 لشعب يريد ان يخرج االحتالل من          شريفةوانها محاولة يائسة على االقل هى محاولة        
 .ارضه 

ق، وأن السلطة        اسرائيلفلسطين فهو يرى ان      ل وبالنسبة ذ خارطة الطري ى تنف  هى الت
زة االمن ومكافحة           يتعلقالفلسطينية لم تحقق اى تقدم فيما         باالصالح الجوهرى الجه

ى   ل ال رق ضمير الرج م يتط اب ل ةاالره رائيل ضد  المذبح ا اس وم به ت وتق ى قام  الت
 واعرب عن حق اسرائيل فى      رًامؤخ الشعب الفلسطينى وآان الرجل قد زار اسرائيل         

رق   ة دون ان يتط ات االرهابي ها ضد العملي ن نفس دفاع ع ىال رائيلى ال اب االس  االره
 .بالطبع 

الى          اما وزراء االيط ة االرهاب واالصولية    فهو  اعجب ما قاله نائب رئيس ال  ان محارب
ة    يتطرق هى السبيل الوحيد لتفادى صدام الحضارات دون ان            ع هيمن ى ضرورة رف   ال

تالل   م واالح ع الظل ري، ومن ى اخ دوان حضارة عل بووصاية وع دث والنه ذى يح  ال
رية      ة والعنص ولية واالمبراطوري اة االص ر دع ط تفكي ر نم عوب وتغيي ىللش رب ف  الغ

 .عموما وفى امريكا خصوصا
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                                                        النسيت الطبية البريطانية اتضح ان عدد القتلى من المـدنيين    مجلة                 تقرير نشرته     ى ف

                                                            االنجلو ـ امريكى على العراق، اغلبهم ـ كما يقول التقريـر ـ مـن     الغزو               العراقيين بسبب 
           كتهـا امريكـا                                                                    وهذا يعنى ببساطة شديدة ان الكذبة والفرية الكبرى التـى ال                  واالطفال        النساء  

       الدجل  من                                                                    ً               واستراليا وباقى الحلفاء حول تحرير العراق وانقاذ شعبه لم تكن اال نوعاً                       وبريطاينا
  !!                                                الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرخيص

 
            البريطانيـة         الـوزيرة                                                               التقديرات بالطبع مفزعة، وقد استخدمت كلمة مفزعة تلك            ذه ه

           شاركة بالدها         على م         احتجاجا                                                                    السابقة كلير شورت وهى وزيرة البيئة البريطانية التى استقالت          
ــراق  ــزو العـــــــــــ ــى غـــــــــــ   !!                                                     فـــــــــــ

 
                                     يعنى ان شعب العراق دفع نسبة ضخمة من        بريطانية                                التقرير المنسوب الى مجلة         هذا

                                         اعتقد انه غير مسبوق فى تاريخ غزو اى بلد   رقم                      من عدد السكان وهو       %    ٥,٠              سكانه حوالى   
ـ               وحلفائهم                                  ويدل على مدى وحشية االمريكيين                راق، واذا                                             وعدم اكتراثهم بحياة المدنيين فى الع

                                                االطفال والنساء والرجال الـذين مـاتوا بسـبب الحظـر،  من                             اضفنا الى ذلك مئات اآلالف      
     ً                                       طبعاً ـ وحرمانهم من الدواء والغـذاء لمـدة عشـر      امريكا                               والمقاطعة الدولية ـ بايعاز من  
                                                     دفع الشعب العراقى من ثمن باهظ نتيجة االستكبار الدولى  كم                                  سنوات متواصلة او اكثر لعرفنا      

                                                والحكام بل هو على استعداد لـدعم الحكـام علـى حسـاب      الشعوب                        ى لم يفرق يوما بين         الذ
                                              اما اذا حدث العكس فان الثمن يدفعه الشعب ايضـا       مصالحه،                             الشعوب مادام هؤالء يحرسون     

                                                          لن يعدموا وسيلة للحصول على الغذاء والدواء فى ظل المقاطعة     الذين                           وقليل منه يدفعه الحكام     
 .   ً                                              مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثالً

 
                                                                 ير شورت الوزيرة البريطانية المستقيلة التى وصفت االرقام بانها مفزعة     كل    الى     ودة ع

                                                                         انه العجب فى ضوء سقوط هذا العدد من الضحايا ان تزداد المقاومة العراقية ضد    قالت     حيث  
                                                    و تساءلت كلير شورت متى سيتوقف رئيس الـوزراء البريطـانى   !!                    متعددة الجنسيات        القوات
   ! .                                                   لـك الحـرب جـاءت لمصـلحة الشـعب العراقـي                                               بلير عن القـول ان نتـائج ت            تونى

                                                                      مذبحة بكل المعانى وهذا ليس من عندنا بل هو رأى النائب العمالى فى مجلـس    انها          والحقيقة
                                                             آالن سيمبسون الذى قال ان ما حدث هو مذبحة على نطاق واسـع، وقـول         البريطانى        العموم  



                         الحروب دموية فى السنوات                                                      تحالف اوقفوا الحرب الذى اعتبر تلك الحرب اكثر            باسم         المتحدث  
ــرة  .                                                 االخيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
       خبـراء                                                                             الذين شرته مجلة النسيت الطبية البريطانية اسـتند الـى تقـديرات                     التقرير

         الغـارات                                                                                       امريكيين فى مجال الصحة، وقد ارجع هؤالء تزايد الضحايا مـن المـدنيين الـى                
          ايضا الى     راسات   الد                                                                        العشوائية التى تشنها الطائرات االمريكية على المدن العراقية وقد توصلت     

ــراق زاد   ــى الع ــاة ف ــدل الوف ــل    ٨٥                                      ان مع ــه قب ــان علي ــا ك ــزو                                   ضــعفا عم   !!       الغ
          والمرافـق       التحتية                                                                              فان شعب العراق لم يدفع الثمن من دماء ابنائه بل ايضا من البنية                      وبالطبع

             علـى يـد قـوات         للمواطنين                                                                 التى دمرتها قوات االحتالل، وكذا فى الكرامة وزيادة االمتهان          
        امرها   بعد                                              اصة فى السجون التى افتضح امرها والتى لم يفتضح          االحتالل وخ
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ة  ان أزعم  روق              الدیمقراطي ر الی ا، ومصر خصوصا ام ة عموم دان العربي ى البل ة ـ ف  ـ الحقيقي

ى                       الوالیات وع من الضغط عل وب هو ن اهو مطل ل م ام  المتحدة االمریكية وال اسرائيل، وآ  النظ

ثًال   سوریا الضغط على    المصرى للحصول منه على المزید من التنازالت او استخدام نفوذه فى            م

ایمكن   النفاقوان المطالب الدیمقراطية المزعومة والتى تأتى من امریكا هى نوع من        واقصى م

ر بحيث       المصرى توقعه دعم وجوه امریكية معروفة او غير معروفة لقيادة الشارع              نحو التغيي

ان     ثالً یصب التغيير فى مصلحة امریكا وهذا ماحدث ویحدث فى لبن ر وضوحا   والمس !! م ألة اآث

 من الدستور ليكون انتخاب      ٧٦ المادةبالنسبة السرائيل، فعندما طالب الرئيس المصرى بتعدیل        

 وليس باالستفتاء وهى خطوة صغيرة      مرشحالرئيس المصرى عن طریق االختيار بين اآثر من         

دًا، ان االرادة الشعبي  التىفى اتجاه االصالح، انزعجت الدوائر الصهيونية    ة المصریة   تعرف جي

ة          ا لو تحققت لجاءت بنظام او حكومة معادی ا      تمام ل وألمریك ال ال      .  السرائيل ب ى سبيل المث وعل

ال           المقربالصحفى  " الوف بن "الحصر، فان     من شارون ومن دوائر صنع القرار الصهيونى ق

ى المشر           دیمقراطيةان ظهور انظمة    "باللفظ الواحد    ا عل وع  فى العالم العربى یمثل خطرًا حقيقي

ى دیمقراطى                   الواضحاالسرائيلي، وان من     الم عرب  ان اسرائيل ستجد صدمة فى التكيف مع ع

 ". تحدید السياسات، بدًال من الحكام الشموليينالعامیتولى فيه الرأى 

 وهو من آبار اساتذة العلوم السياسية فى اسرائيل فى اطار            درور، البروفيسور حزقيئيل    ویقول

ة              ل ابيب ندوة اقيمت فى تل      ة حدوث تطور دیمقراطى فى المنطق ل   "مناقشة امكاني الوا نتخي تع

ذه           دیمقراطىبروز نظام    ين ه ات والسالم ب  فى مصر او االردن، هل سيؤدى ذلك الى دعم العالق

ائال        "بالطبع ال "، ویجيب الرجل    "واسرائيلالدول   ك ق دول        "، ویشرح ذل ة فى ال النخب الحاآم

درك                 حاليا تفهم الضرورة الملح    العربية ى الشارع الت اهير ف ات السالم ولكن الجم ك، ة التفاق  ذل

 ".السالمواستطالعات الرأى التى تجرى فى مصر تظهر بوضوح ان الشعب المصرى الیؤید 

ى   اسرائيل المعروف ان ماقاله حزقيئيل درور هو نفس رأى المؤسسة الحاآمة فى             ومن  ألنه عل

 نظر المؤسسة   وجهةحزقيئيل درور هو نفس فان ما قاله الدآتور "حد قول الصحفى الوف بن     

 ".الرسمية فى اسرائيل

 



  المقاومة مسرح
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ةاالعالم حاولت وسائل عبثا  ـ التضليل ـ االمريكية او المحلية ـ تشويه صورة المقاوم
عوب   ة، فللش درتهاالعراقي فق حيح والموق دث الص ع الح ل م ى التواص ة عل  الخاص

 المقاومة العراقية تعرضت لكل انواع التشويهانالصحيح مهما آان الضباب، وال شك       
لواالسالميةلتشكيك، ولكن الشعوب العربية     وا  والشعوب المحبة للسالم فى العالم، وآ

 والتحالف االمريكى الصهيونى يشعر بنوع منواالمبرياليةمن اآتوى بنار الرأسمالية     
انالمقاومةالتقدير والتعاطف نحو      العراقية فهى رأس الرمح فى تقويض صرح الطغي

الى     ةالصهيونى االمريكى االمبري يس المنطق ه ول الم آل ان يخطط الستعباد الع ذى آ  ال
ل فى تظاهرات،. وحدهاالعربية واالسالمية    ة تمث ر عن التضامن مع المقاوم والتعبي

ات       اش، مقاالت ودراسات، حلق ى المسرحنق ه سيصل بالضرورة ال ر، ولكن  شعر، نث
ا رأى آخ          الرسمية والسينما حتى ولو آانت الجهات        ل له درات او صاحبة التموي ر، فق

ا    دود له ك ال ح اوز ذل ى تج اس عل يدوال. الن ر تش ى مص رحية ف ور مس ك ان ظه  ش
 الفنية والسياسية، فقد شهد مسرحدالالتهبالمقاومة العراقية وتدافع عنها هو امر له        

و       ام ت وان فيتن دة بعن رحية جدي ور مس اص ظه رحيةخ ةوالمس ن المقاوم دافع ع  ت
ل     العراقية وتندد باالمريكان، وهى م      أليف وتمثي عواخراج ن ت واة م  مجموعة من اله

 يمتلئ عن آخره منالمسرحبعض المحترفين الذين دعموا العمل مجانا، والمفاجأة ان         
ة                   ه للمقاوم ة عن دعم ذه الطريق دوره به ر ب ذى يعب ده الجمهور ال موتأيي ا وتفهمه  له

تخذ من مدينة تالمسرحيةلمواقفها رغم حملة التشويه االعالمى االمريكى الصهيوني، 
الطبع           ك ب  ان المسرحيةاالخطر ولكن   . الفلوجة مكانا للحدث وقد قصدت المسرحية ذل

راقيين جعلت عناصر المقاومة مصريا واردنيا ومغربيا بقيادة احد          ةالع ا مقاوم  اى انه
ى    ائمين عل ى واسالمى واصرار الق دعم عرب ى ب ة تحظ رحيةعراقي فالمس ن مؤل  م

 الخضوععدمالعرب داخل المقاومة العراقية هو نوع من      ومخرج وممثلين على تمثيل     
ابيين العرب            ذى يتحدث عن االره ى واالمريكى ال خ .. لالبتزاز االعالمى الغرب وال  وه

دافها، ة واه ة المقاوم الشك موقف رائع، المسرحية استعرضت من خالل الحوار رؤي
ف اآلخر اما مخدوع مقاومة اخالقية متماسكة المنطق والمبرر فى حين ان الطر         وانها

ونمرتزقاو    او مجرم، وهكذا فان المخدوعين من االمريكيين او المرتزقة الذين يعمل
ى  ى المقاومةصفوفف ه وانضم ال نهم عن موقف دد م ان تراجع ع ى. االمريك ة ال تحي

  الواعى والواعدالمسرحىهؤالء الشباب 
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راق                الخارجية وزير   اعلن ى عارضت غزو الع ة الت  االلمانى يوشكا فيشر ان الدول االوروبي

 التى تواجه الواليات المتحدة االمريكية فى العراق ـ يقصد المقاومة  بالمشكالتليست سعيدة 
 تعاونهاان تواصل  طبعًا ـ واضاف وزيرالخارجية االلمانى انه ينبغى على هذه الدول العراقية

ا     ائز به ن الف ر ع رف النظ ة بص ية االمريكي ات الرئاس د االنتخاب نطن بع ع واش .م
ألة ات   والمس ارض الوالي ا ان تع ر ألماني ا او غي يمكن أللماني ًا، ف ة طبع دة مفهوم ى المتح  ف

ذا يضر      العراقيةغزوها للعراق او غيره من القضايا، ولكنها التجيز انتصار المقاومة             الن ه
ادة    با ا الع ون دافع ن ان يك ه ويمك ى برمت تعمارى الغرب روع االس ارية الصحوةلمش  الحض

دول     ن ال ا م ا وغيره ده الماني ا التري و م المية وه ة االس ةالعربي و ضحت  االوروبي ى ل  حت
ين  وجودبمصالحها فى العراق لصالح امريكا، وهذا طبعًا يدخل فى مسألة            تناقض جوهرى ب

الم  ة االس ارتين العربي ات  الحض ود تناقض ة ووج ارة الغربي ةية والحض دول ثانوي ين ال  ب
ين     امراالستعمارية يمكن ان تتالشى اذا ماظهر خطر التناقض الجوهري، وهو             تكرر آثيرا ب

ا السوفيتى، وبين امريكا واالتحاد     ١٨٨١فرنسا وانجلترا فى احتالل مصر       ..  وفرنسا وامريك
 .الخ

ة ى ن    والحقيق ر عل ر االم ه فس ر نفس و ال  ان فيش لح س    يحتم ى نف وض، ف بس والغم  الل
 ـ حذر من االنسحاب االمريكى      مثًالالتصريحات فالرجل ـ اى فيشر وزير الخارجية االلمانى  

ى عدم االنسحاب            ا ال ا امريك ال   !! من العراق ودع ه            انوق ه ستكون ل ل اوان  اى انسحاب قب
ال       دول     ايضا ان ال الرجل عواقب وخيمة على المصالح الغربية برمتها، وق ا وال ا وفرنس ماني
ء الوضع فى العراق اآثر من  اذا ساايضااالخرى التى عارضت الحرب على العراق ستخسر 

 .ذلك 
 . امريكا خصوصاوفى
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اء الجدار العنصرى         العربى الرسمى   الموقف ا هو ضد بن ومى طبع  والفلسطيني، الشعبى والحك

ل  ىالفاصل، والعم ى  عل ة الت دل الدولي ة الع ى محكم ألة ف ك المس ه، وتحري ه او وقف بنائ  هدم

خ، و ..  بناء الجدار وفى االمم المتحدة     بوقفاصدرت توصية    ديهى ان الجدار يسبب خسارة     ال ب

 . ومعيشية وسياسية للفلسطينيينومعنويةمادية 

ن طينية ولك ا فلس ب ان اطراف ب والغري اهم العجي رر  تس ا تب ال ربم يس آعم دار، ل اء الج ى بن  ف

ق،   د الرم ل لس ى العم اجتهم واضطرارهم ال نح احهم ولك توردين، أرب ار ومس رة وتج  آسماس

 . وربما مسؤولون آبار فى السلطة الفلسطينية      اعمال،دا، ورجال   بالماليين، وهم اصًال اغنياء ج    

ا             العربى آانت قد فجرتها صحيفة      الفضيحة أة ان الصحيفة ذاته  المصرية االسبوعية ، والمفاج

ال                ايطاليةنشرت ترجمة لمقال فى صحيفة       ة هى صحيفة دي  تؤآد هذا االمر ، الصحيفة االيطالي

ان رئيس الوزراء ساهم فى بناء هذا الجدار، وان من المؤآد  تقول الشائعاتسيرا التى قالت ان 

ن  ين م وزراءان اثن ا  ال دار ا، والقصة آم ذا الج اء ه تيراد اسمنت لبن ة اس ى عملي ان ف  متورط

ار المسؤولين         الصحيفةنشرتها   ة لكب  االيطالية، هو ان عددا من الشرآات الفلسطينية المملوآ

م استخدام          ٤٣٠ى حوالى     قامت باستيراد اسمنت مصر     الفلسطينيين  الف طن     ٣٣ الف طن، ث

 بناء به اعمال مدنية، وذهب الباقى الى االسرائيليين، او بالتحديد الى الجدار العازل ليتم فىفقط 

ع   اشترطوا هذا الجدار الملعون، وان الموضوع فيه اطراف متعددة، ألن المصريين مثًال       عدم بي

دموا  ى االسرائيليين، وق ذا االسمنت ال دعوى ه دعوم ب ادة المساهمةاالسمنت بسعر م ى اع  ف

ى اعمار االراضى المحتلة، وقد نجحت الشرآات الفلسطينية فى االحصول            ا       عل ى م  ضمانات عل

ة وصل االسمنت      ى النهاي ين الجانب المصرى وف ة لتطم ر قانوني دو غي ائط المصرى يب ى ح  ال

ه  آبارسؤولين  الفصل العنصرى االسرائيلى عن طريق شرآة فلسطينية تابعة لم          فى السلطة وآل

 !!بيزنس
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ارير   رصد  ة  احد التق ة تعمل بشكل مباشر فى      ٣٨ فى مصر وجود حوالى     الرقابي  منظم

وبى "صعيد مصر  نالجزء الجن اك حوالى "  مصرم ل ٩٨١وان هن ة اخرى تعم  منظم

ك         .. دائمةبطريقة غير مباشرة اوجزئية او غير        وبديهى ان اهتمام آل هذا العدد الهائل لتل

ر          الصعيدمات االجنبية بمنطقة    المنظ  بمصر يثير التساؤالت فهذه المنطقة تتميز بنسبة اآب

ا فى         ات عنه ر               الوجه من االقلي ا من اآث ة تجعله ادات معين  البحري، وهى ايضا تتسم بع

ات والتسعينات من               عنفالمناطق التى افرزت عناصر      رة الثمانين  فى مصر خاصة فى فت

 ـ التى تعمل تحت واجهات العمل الخيرى او  المنظماتلك القرن الماضي، والشك ان قيام ت

رة البحوث العلمية بدراسة وفهم آل       ة               آبي ة من عادات اجتماعي ك المنطق  وصغيرة فى تل

الى             خطيراالى احوال اقتصادية يعتبر امرا       ك المعلومات يستطيع بالت  حيث ان من يملك تل

ه      التناقضات الموج تعميقتحريك المشاآل االجتماعية او      د عدد البأس ب ودة، وآذلك تجني

ة           خاصةمن العمالء تحت واجهات مختلفة       اطق متردي ك المن  ان االحوال االقتصادية فى تل

د  د ي ى من يم ا ال اس فيه اج الن ونويحت ات الع ة والمنظم اب الحكوم م وال شك ان غي  له

منها فى    الساحة وعدم قيامها بالدور المطلوب       عناالهلية المصرية والعربية واالسالمية     

 المنظمات المريبة، وهو امر من الضرورى   تلكتلك المناطق يفسح المجال واسعا لحرآة       

ك   . من داخلهامهددةتدارآه سريعا قبل ان نكتشف ان مصرنا       وال يقتصر الدور المريب لتل

اجراء تجارب           االنصار،المنظمات على جمع المعلومات وتجنيد       وم ب  بل ان بعضها مثًال يق

ا لحديثة ـ المشكوك فى   بعض االدوية ا ة        اثاره دم امكاني ك لع ى العناصر البشرية وذل  ـ عل

ة   دول االوروبي ى ال ك ف ل ذل افع ارب،  وامريك ل تج ى حق ان المصرى ال ل االنس  اى تحوي

ك المنظمات زرع عادات          دة وتحاول تل ام               جدي تح االسواق ام د بهدف ف  ونمط عيش جدي

ا             ال تلكالمنتجات االوروبية واالمريكية، وتدفع      ل من يشارك فى عمله منظمات بسخاء لك

دوات سواء مباشرة او عن طريق المؤتمرات        خ ..  والحفالت  والن ة     .ال والغريب ان الحكوم

 فى حين تحاصر العمل الخيرى االسالمي،        المنظماتالمصرية تعطى تسهيالت هائلة لتلك      

 ! الكامن وراء هذا السلوك؟السببمما يجعل اهل الصعيد يتساءلون عن 
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ت دفاع وزارة طالب ى  ال الكونجرس االمریك وات المسلحة ب ة الق اجون لجن ة البنت  االمریكي

ى     ا اسمته شبكة من الميليشيات الصدیقة                 ٥٠٠ رصد الموافقة عل اء م ون دوالر لبن  ملي
ات المتحدة ارسال       االرهاب فى المناطق التى التستطيع       محاربةحول العالم بدعوى     الوالی

ا    رة اليه دفاع االمریكى ـ ومخطط غزو        وحثجيوش آبي ر ال وفيتز نائب وزی ول وولف  ب
ى        ة عل راق ـ اللجن ةالع دفاع      الموافق ر ال ب وزی ال نائ امج وق ذا البرن ة ه ى ميزاني  عل

ام             سوفان هذه االموال    : االمریكي دادها باالسلحة للقي ة وام وات محلي  تستخدم لتدریب ق
أمين االوضاع           المتحدةت لصالح الوالیات    بمهما  واضاف ان هذا المبلغ سيتم استخدامه لت

ر االوضاع  ارةـ الصحيح لتفجي ة من    واث اطق متفرق ى من ة ف ة ـ الداخلي  الحروب االهلي
 .العالم
م دد ول وفيتز یح يات      وولف داد الميليش امج اع ن برن تفيد م ددة ستس دانا مح اآن او بل  ام

وفيتالصدیقة، ولكن  ذه الميليشيات الصدیقة ستكون من المسلمين زوولف د حدد ان ه  ق
 . االرهاب لصالح امریكاعلىالذین یقبلون الحرب 

ر العسكرى االمریكى         هذا دل  التطور الخطير على ساحة التفكي ى فشل الجيوش    ی  اوًال عل
ة،                   ا اسمته االرهاب من ناحي ى فى تحقيق انتصار حاسم على م وریط       وعل ا فى ت  رغبته

لمين ل د    مس ة ق ة االمریكي ظ ان الحكوم ا نالح لمين آم د مس ال ض تخدمتلقت ل اس ن قب  م
يع             د توس ا تری ثال ـ ولكنه تانية م ة الباآس رض ـ الحكوم ذا الغ ات له اقحكوم ذه نط  ه

ام                     ة للقي ل استخدام جماعات وقوى اقليمي ى الحكومات ب ذا العمليات وعدم قصرها عل  به
اه ـ ببساطة شدیدة ـ ان امر           ذا معن در من الحروب     الغرض، وه ر ق د تحقيق اآب ا تری یك

روب  والصراعات ارة ح الى اث ة، وبالت ر الحكومي وى غي ات والق ين الجماع ات ب  والنزاع
  .وتفجير حمامات الدم بينها يك الدول والشعوب واثارة البغضاء ثم تفكومناهلية 
ة ليكو        ان هو   االخطر ة مختلف وا   امریكا ترید استخدام مسلمين امریكيين من اصول عرقي ن

ل   ة الوص ىحلق ؤالء       ف دیقة وان ه يات الص ادة الميليش ع ق ل م ات والتفاع ة العالق  اقام
ریكيين  يكونوناالم ى الث س ارین مزدوج ن المستش بكة م ن   ش ة م اطق متفرق ى من ة ف قاف

 مزدوجة بين القوى الشعبية المحلية، والمهاجرین من اصل اسالمى         وقيعة انها   اى.العالم
 فى امریكا ایضا
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ات هادیة العملي اال    االستش تطيع ان تنجب رج ة تس ة ام ن حيوی ر ع ى اوال تعبي ة، فه ا برآ  آله

اء  ادرینونس ة   ق ى معادل ا ف د حالي وة وهى سالحنا الوحي دیدة القس ى ظروف ش ل ف ى الفع  عل

ا          الضخمةالتحدیات   ة انه دیهى       وحالة االستكبار االسرائيلى واالمریكى ومحاول ا ورد ب ء وجودن

ا آانت                        المذابحعلى   ل الظروف ومهم ى آ ه ف ا، وهو سالح اثبت فعاليت  والمظالم التى تحدث لن

ا                     الظروف داع امتن ل اب ان، ولع ر آ ل  ولوال هذا السالح العظيم النتهت امتنا وآنا فى خب ذا   لمث  ه

ا متشبثة                اة باالسالح هو دليل على انها امة غير قابلة للموت والنهایة وانه ا     لحي ة مهم  والكرام

 .بلغت قوة االعداء

أس والخضوع، وهو          معنویات فان العمليات االستشهادیة ترفع      وهكذا  امتنا وتجعلها رافضة للي

 . ویشفيها بعد مرضموتسالح یجدد خالیا االمة ویحييها بعد 

وب                    وعلى ى قل ان سالح االستشهاد یبث الرعب ف م یحسبون     االعداء  الجانب اآلخر ف  ویجعله

ة متنا الف حساب بل نكاد نقول ان سالح االستشهاد استطاع فى            ال رة        حال دمر الفك  اسرائيل ان ی

ى      وهرى عل ا الج ى جزئه ت ف ى قام ا، والت هيونية ذاته ولالص ة  الحص ون آمن ى ارض تك  عل

ا       المفروض لليهود، فاذا بسالح االستشهاد یجعل من تلك االرض ـ   اآن امان ل االم ة ـ اق ا آمن  انه

 جذورها،وبالتالى فاالثار االستراتيجية لسالح       منود وهذا نسف للفكرة الصهيونية      بالنسبة لليه 

ة والخطورة،  واالستشهاد شدیدة االهمي اتوا وه ار حيث ب رون صهاینة آب ه مفك رف ب ا یعت  م

 .ذاتهیشككون فى استمرار وجود اسرائيل 

را تفاعا   من الطریف ان نرصد هنا ما اآدته دراسة عبریة اآادیمية من ان ار             ولعل ى   آبي رأ عل  ط

 بشن  الفلسطينيينوذلك فى اعقاب قيام     % ٥٣حوادث السيارات فى اسرائيل وصلت نسبته الى        

ادیميين من                  د اجریت الدراسة بواسطة اآ ة عملياتهم ضد اهداف صهيونية، وق ة   الجامع  العبری

ذى   وم ال ى الي ه ف ه الدراسة، ان م ماتوصلت الي ن اه تون، وم ة برینس عوجامع ه الیق وم  في هج

 فى حوادث السير عن       تغييرالفلسطينى على اهداف اسرائيلية واليوم التالى للعملية الیحدث اى          

و    ى وه دل الطبيع ة      ٣٫١المع رور ثالث د م ن بع ا، ولك خص یومي ام ش ة   ای وع العملي ن وق  م

رق      ى الط ير عل وادث الس ة ح ات نتيج االت الوفي ان ح طينية ف رائيليةالفلس بة االس زداد بنس  ت

ا % ٥٣ ى  بينم بة ال ك النس ع تل وم  % ٩٦ ترتف ون الهج دما یك طينى عن داف الفلس ى اه  عل

 اسرائيلية آبيرا وخطيرا

 



  المؤامرة نظرية
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ائق                  المثقفين دائما لبعض    يحلو م يتجاهل حق ؤامرة، ث ة الم ا لست من انصار نظري ول ان  ان يرفع حاجبيه ثم يق

ة اك   قاطع ديهى ان هن ف، وب افى الزائ الى الثق ن التع وع م ك آن ة، وذل ذه النظري د ه ؤامرات تؤآ تراتيجية م  اس

ى   و التطرف ف أ ه ن الخط ة، ولك االة وتكتيكي ة او المغ ار النظري ىانك ذ ف و االخ ا، والموقف الصحيح ه  ابعاده

ا          سواءبالحقائق ثم استنتاج ما تؤدى اليه مباشرة،         ة او انه داعيات الطبيعي  ادت الى ان المسألة هى نوع من الت

 . ابعاد هذه المؤامرة دون تفريط او افراطتحديدمؤامرة بالفعل ثم 

ر ألحداث         مبراطوريةاال اآتشفنا مثًال ان افكار      لقد راق      ١١ االمريكية آانت سابقة بكثي ا غزو الع  سبتمبر، ومنه

 الكبير واآتشفنا  االوسط وفرض النمط االمريكى على العالم العربى واالسالمى قسرا آخرها الشرق     وافغانستان،

حة الدمار الشامل، بل     ال عالقة لها بما يسمى اسل      المسألةان االعداد لغزو العراق بدأ مبكرًا مع ادارة بوش وان           

 . حجة ليس االاوهذه االخيرة استخدمت آتبرير 

ووب  لم تعد مثار شك اآلن، بعد صدور آتاب الصحفى االمريكى     المسألة وان خطة الحرب      ب ذى جاء بعن  وود ال

ات المتحدة           ة والذى نشر مؤخرًا فى الوالي ووب وود هو نفسه          االمريكي ان ب ائال، وبالمناسبة ف ا ه  واحدث دوي

رئيس االمريكى               فضيحةلصحفى الذى فجر    ا ول ان ال  ووترجيت المعروفة ابان عهد الرئيس نيكسون، الكتاب يق

وفمبر                  جورج راق فى ن ك  ، ٢٠٠١ بوش طلب من وزير الدفاع دونالد رامسفيلد وضع خطة حرب ضد الع  وذل

راق                         ل عام والنصف من غزو الع ار بعد اقل من اسبوعين من الحرب على افغانستان وقب  ، وان ٢٠٠٣ سم

 للحرب، وقد استند الصحفى   التحضيربوش لم يكن مقتنعا تماما بملف اتهام صدام حسين لكن ذلك لم يمنعه من  

ر             ٧٥ مع   مقابالتبووب وود فى هذا الكتاب على معلومات استقاها من           نهم بوش ووزي ا من بي  مسئوال امريكي

الغ               علنا بصحة هذ   االبيضالدفاع رامسفيلد، وقد اعترف البيت       تم اب م ي ه الوقائع وان هذه الخطة تم اعدادها ول

ة منفصلة آانت       المخابراتمدير  اك حكوم زال ـ   ـ بها وال مستشارة االمن القومى آونداليزا رايس وان هن  وال ت

ك تشينى        تتكونتتخذ القرارات ومن ثم تمررها من الرئيس بوش وهذه الحكومة المنفصلة              من نائب الرئيس دي

ل وزارة     ليبىدونالد رامسفيلد وآبير المساعدين لويس   ووزير الدفاع    وفيتز ووآي ول وولف دفاع ب  ونائب وزير ال

 .الدفاع دوجالس فيث

م المتحدة او                  قرار فان   وهكذا ا،  الحرب اتخذ والباقى تم تمثيله آمسرحية معدة سلفا سواء فى االم ذا   خارجه  وآ

ار ش         لحة دم راق ألس تالك الع ن ام ة ع ات مغلوط ريب معلوم ن  تس ا م رحيةاالدوارامل وغيره  .. المس

 .او ابحثوا عن اسم آخر لها إن شئتم!..  هذه مؤامرة؟اليست
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ا المعروف              األمريكية المتحدة   الواليات ا، وتصرفت وفق تاريخه  لم تخيب الظن فيه
ى   ة، ف ا التقليدي ادةوترآيبته ين   االب ة ح القوات االمريكي انية ف رية والالنس  والعنص

راع اى  م ت باقتحمت الفلوجة ل انية جوان ا انس د امريك ت عن ى آان انية ومت !!  انس
ة  وبصرف ائج معرآةالفلوج ن نت ر ع ان النظ ين رفض  ف ة انتصر ح  شعب الفلوج

ائج   ت النت تطاعته، واذا آان در اس ى ق اوم عل انيةالخضوع وق رة االنس  بشعة ومري
ة فى   فالخسائرالمادية فانها مهما آبرت اقل من بشاعة ومرارة االستسالم       والمعنوي

 .المقاومةحالة االستسالم اعلى دائما من حالة 
 السكان االمريكية رفضت السماح لمسؤولى االغاثة بتسليم المساعدات الى   والقوات

واد                انون نقص الم داخل المدينة اثناء المعارك، وآان هؤالء السكان محاصرين ويع
ة رب   الطبي ة ح ذه جريم اء وه اه الشرب والكهرب ت مي ة، وقطع ة والغذائي  واالغاثي
ى تعبي  !  ولكن من يرى ومن يسمع؟     االرآانآاملة   ة    وعل ادى المتحدث ردوس العب ر ف

ة للصليب             االحمرباسم الهالل    ة الدولي راوى المتحدث باسم اللجن د ال  العراقى واحم
 ترآت ثالثة ايام امام ابواب المدينة ثم اضطرت لالنسحاب          االغاثةاالحمر فان قوافل    

د رفض        وات فى النهاية بع دخول، ويصف احد سكان               الق ا بال ة السماح له  االمريكي
د غذاء              عليهاالحالة التى آانت    المدينة   دًا، واليوج ان صعبا ج  المدينة بأن الوضع آ

اد وان احدهم اصيب بشظية               آانوااو ماء وان اوالده السبعة        يعانون من اسهال ح
ه        االسر وآان ينزف واليمكنه عمل شيء، وان        انون مثل انوا يع ذه  ..  المجاورة آ وه

 !!االمريكيةهى الحرية على الطريقة 
د نهشتها القطط                     محمد ويصف ة ان بعض الجثث ق  عواد عضو احدى لجان االغاث
ة                 والكالب ذب الحكومة العراقي د آ ذا يؤآ  الضالة، وان المنظر آان مؤلما للغاية، وه

ى  مالت ى  ل وا خالل الهجوم عل دنيين قتل اك م د ان هن ه اليعتق ول بأن ورع عن الق  تت
 .الفلوجة

ة        اآدت منظمة العفو الدولية ان القوات اال       وقد دنيين مريكية انتهكت قواعد حماي  الم
انون   ات الق ى انتهاآ التحقيق ف ة ب ت المنظم روب، وطالب ى الح وعالج المصابين ف

ذه                   الدولى ديم المسؤولين عن ه وانين الحروب وحقوق االنسان، وتق  االنسانى وق
 للعدالةاالنتهاآات 
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ل ى المحل تراتيجى األمريك ز         االس دير مرآ ز ـ م يمس دوني هير ج  الش

 ـ توصل الى نتيجة بعد مرور   واشنطنالسياسات الدفاعية واالمن العام فى 
ن  ر م راق ٢١اآث ى للع زو االمريك ى الغ هرا عل ا ش ات مفاده  ان الوالي

ا ف      ال للرجل     المتحدة األمريكية خسرت الحرب فعلي راق، ففى مق  فى ى الع
ة  رز "مجل ورين أفي ال  " ف ة ق ة   "االمريكي دت ثق دة فق ات المتح ان الوالي

 عليها استردادها، وان مهمة واشنطن من وجهة نظر               ويصعبالعراقيين  
راق      ران الع ى الشرعية والمصداقية، وان     ـالشعب العراقى ـ وجي ر ال  تفتق

ى ا  ا العسكرى ف ى واشنطن ان تنهى وجوده راق، عل وات ألنلع اء الق  بق
ة     ا المقاوم ى تنظمه ات الت ك الهجم اعد تل ى تص ود ال ة سوف يق االمريكي

 ". ضد الوجود االمريكى فى العراقالعراقية

ل            وفى ا مث ال مرموق ان محل ة ف ز   " الحقيق ك        " جيمس دوني ى تل م يصل ال ل
ة           ع، النتيجة اعتباطا ولكنه يترجم حقيقة باتت معروف ا     للجمي اء امريك  لحلف

ز                    قب ل من مراآ ا عدد هائ  فى   االبحاث ل اعدائها، وهى نتيجة توصل اليه
الى     تراتيجيين وبالت احثين االس ين والب ن المحلل دد م ا، وع ا واوروب امريك

الطبع ان تهزم                 اصبحت ة ب ر للمقاومة العراقي  محل اتفاق، وهو شرف آبي
 . من تحقيق اهدافها فى العراقامريكااو تمنع على االقل 

اع        النتيجة ذ  هذه ة       داخل اتها التى اصبحت محل اجم  مراآز االبحاث الغربي
احثين العرب               ا ايضا عدد من الب ذين واالمريكية، توصل اليه وا   ال م يكون  ل

ا،                ون هزيمته الطبع يتمن وا ب ا،ولم يكون ل معادين المريكا، او حلفاء له  ولع
احثين المرموقين                 ابرز هؤالء هو الدآتور محمد السيد سعيد، وهو من الب

ى   بصرفادين والج ل ال د توصل الرج ه وق ا يطرح رأى فيم ن ال ر ع  النظ
ان االمريكيين يعلمون اآلن     : " باالهرام لهنتيجة مقاربة حيث قال فى مقال       

 ". حتى اآلن خاسرةوانهاان مغامرتهم فى العراق آانت فاقدة للحكمة 

 




